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Abstract 

The aim of the study is to investigate what pupils in grade 1 think about reading aloud, 

reading alone, the selection of books, and the significance of reading. A subsidiary aim 

was to examine the relation between the pupils’ experiences of reading in the home and 

their ability to discuss a text they have read. A sidetrack in the study aimed to see 

whether the pupils’ experiences of reading in the home affected their outlook on reading 

in general. The empirical material is linked in the discussion to earlier research on 

topics such as learning to read and the significance of reading aloud. The discussion 

also establishes a parallel to theories of literary envisionment. The methods for the 

study were observation of a book conversation and group interviews with four pupils 

who had taken part in that conversation. The selection of informants was based on their 

actions during the book conversation, which led to the selection of two pupils who were 

perceived as being more active and two who were less active. The study shows that the 

informants have a positive attitude both to reading aloud and to reading alone, and three 

of four prefer reading on their own. In the choice of books it is clear that the pictures are 

very significant for the pupils. All the pupils say that reading is important and three of 

the interviewed pupils link the significance of reading to jobs and school, while the 

fourth drew a parallel to the importance of reading in everyday life.  
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1 Inledning 

”Man kan inte läsa bara för att man kan tala, lika lite som man kan tyska bara för att 

man kan cykla” (Lundberg 2007:12). Det är ingen självklarhet att kunna läsa bara för att 

man kan prata, som Ingvar Lundberg beskriver i citatet ovan. Läsning är en stor del av 

elevers skolgång, men vilka föreställningar har förstaklassare själva om läsning? Det 

ämnar jag ta reda på genom denna studie.  

I Sverige har vi en nedåtgående lästrend där PIRLS visar att svenska elevers 

läsförmåga har försämrats. PIRLS, Progress in International Reading Literace Study, är 

en studie som genomförs internationellt vart femte år för att undersöka läsförmågan hos 

elever i årskurs 4. Vid de tre senaste rapporterna är Sverige ett av få länder som visat en 

försämring vid varje mätning (Skolverket/PIRLS). Enligt Läsandets kultur, regeringens 

litteraturutredning 2012, har samtlig medieanvändning, utom internet, gått neråt vad 

gäller unga i åldern 9-17 år (SOU 2012:65, s.40). Utredningen förklarar den generellt 

sett försämrade läsförmågan med den ökande internetanvändningen, ett förändrat 

läsintresse och en försämrad läsundervisning i skolan (SOU 2012:65, s.58). Elisabeth 

Arnbak menar att läsintresset hänger tätt samman med läsfärdighet, att det alltså krävs 

en viss läsfärdighet för att kunna nöjesläsa. Detta leder till att de som tycker om att läsa 

läser mer och blir bättre. Motsatsen blir istället en negativ spiral (SOU 2012:65, s.63).  

Läsning är på grund av de nedåtgående resultaten ett aktuellt ämne, vilket bland 

annat visat sig genom de insatser Skolverket gjort genom så kallade Läslyft. Hösten 

2015 startar läslyftet som har till syfte att: ”[...] öka elevers läsförståelse och 

skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen” 

(Skolverket/Läslyftet). Utbildningsradion, UR, har producerat tv-serien Lässugen där 

kändisar högläser för barn. Serien syftar till att: ”Med en kombination av vuxna stjärnor 

och medryckande berättelser ska föräldrar inspireras till högläsning och upptäcka 

glädjen i att läsa tillsammans med sina barn” (UR/Lässugen). Kulturrådet har även de 

till uppdrag att vända trenden genom läsfrämjande insatser, bland annat ett 

handlingsprogram för läsande utanför skolan (Kulturrådet/Läsfrämjande). Resultaten 

går alltså neråt och insatser görs för att öka intresset för läsning, men varför är det så 

viktigt att kunna läsa litteratur?  

Magnus Persson skriver i boken Varför läsa litteratur? att: ”Frågan har 

förmodligen lika många svar som det finns läsare” (Persson 2007:6). Han skriver vidare 

i Den goda boken att vi har starka föreställningar om att läsning av litteratur kan bidra 
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till att utveckla empatisk förmåga och demokratiska värderingar (2012:19). Trots 

läsningens alla fördelar menar Persson att vi dels behöver granska våra argument för 

varför vi tycker det är bra att läsa, dels att vi i skolan måste uppmuntra en kritisk 

litteraturläsning (2012:25).  

Utifrån de nedåtgående resultaten, läsningens betydelse i skolan och den aktualitet 

ämnet har idag så avser jag ta reda på vad elever i årskurs 1 har för föreställningar om 

läsning i skolan och i hemmet. Elevernas försämrade läsförmågan och deras 

nedåtgående läsintresse är anledningen till att jag i denna studie väljer att fokusera på 

elevernas tankar. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilka tankar fyra elever i årskurs 1 har om 

egenläsning och högläsning i skola och i hemmet, samt hur dessa elever väljer ut böcker 

som de vill läsa. Jag vill undersöka om det går att se något samband mellan elevernas 

agerande vid boksamtal och deras föreställningar om läsande. Jag vill också undersöka 

hur relationen ser ut mellan elevernas erfarenheter av läsning i hemmet och deras 

förmåga att diskutera en läst text. Ett sidospår i undersökningen är också att se om 

elevernas erfarenheter av läsning i hemmet påverkar deras syn på läsande i stort. Genom 

observation och gruppintervjuer med elever ämnar jag besvara följande frågeställningar: 

 

 Vad har elever i årskurs 1 för föreställningar om högläsning och egenläsning? 

 Vilka föreställningar har elever i årskurs 1 om vad de vill läsa för böcker? 

 Vilka föreställningar har elever i årskurs 1 om varför det är viktigt att kunna 

läsa? 
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2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras den bakgrund och teori som är utgångspunkter för studien. 

Kapitlet inleds med ämnets koppling till skolans läroplan. Detta följs av exempel på 

forskning om läsinlärning. Detta specificeras mot vuxna som högläser och exempel på 

föreställningar av och praxis om boksamtal, eftersom högläsning är delfokus i studien 

och boksamtalet är utgångspunkt i den observation som gjorts. Därefter följer 

delkapitlet Barnet och boken, eftersom studien handlar om elevers föreställningar av 

läsning. Avslutningsvis diskuteras hemmets påverkan på elevers läsning eftersom ett 

delsyftet är att dra en parallell mellan läsning och hemmet. Till sist presenteras arbetets 

teoretiska utgångspunkt i form av Judith A. Langers (2005) begrepp litterära 

föreställningsvärldar. 

2.1 Koppling till läroplanen  

Svensk skola och barnomsorg styrs idag av skollagen och de läroplaner som finns, de så 

kallade nationella styrdokumenten. I skollagen återfinns vilka krav som ställs på 

kommunerna samt de bestämmelser som riktar sig till elever och vårdnadshavare, 

exempelvis skolplikt (Skolverket/De nationella styrdokumenten). I kursplanen för 

ämnet svenska för årskurs 1-3 framgår att eleverna bland annat ska ta del av:   

 Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och 

innehåll.  

 Sambandet mellan ljud och bokstav.  

 Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.  

 Texter i form av [...] bilderböcker [...]. 

(Skolverket 2011:223)  

Samtliga presenterade delar från det centrala innehållet i kursplanen för ämnet svenska 

berör läsning och litteratur och därigenom finns en koppling till denna studie. 

Läroplanen styr skolan och på så vis även lärarna och eleverna. Nämnda delar gör mitt 

ämne relevant för skolan och lärare där jag utgår ifrån ett elevperspektiv. Läraren ska 

behandla dessa avsnitt ur läroplanen tillsammans med eleverna och det är därför 

intressant att undersöka elevernas tankar.  

2.2 Läsinlärning 

Eftersom studien syftar till att undersöka elevers föreställningar om läsning och bokval 

är det relevant att inledande presentera forskning om läsinlärning. Detta kommer sedan 

att användas för att problematisera det resultat som framkommit.  
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Lena Ivarsson (2008) skriver i boken Att kunna läsa innan skolstarten: 

läsutveckling och lärandemiljöer hos tidiga läsare att i Sverige dominerar den formella 

läsinlärningen, vilket innebär att undervisningen sker utifrån specifika metoder och 

läromedel. En viktig del inom detta är den språkliga medvetenheten, vilket innebär att 

barnet blir medvetet om språkets form och innehåll. Denna medvetenhet innebär bland 

annat att barnet kan tala om språket och känner till språkregler (Ivarsson 2008:22-23).  

Läsförståelse kan definieras som ”[...] förmågan att tillägna sig mening från en 

skriven text” (Ivarsson 2008:24). Ivarsson framhäver lärarens betydelse för 

läsförståelsen eftersom textdiskussioner kan bidra till en ökad förståelse. Att skapa 

läsförståelse innebär en process där läsaren måste förstå orden och meningarnas 

innebörd, samt fylla de luckor som finns i texten. Läsförståelsens betydelse har ökat 

inom läsforskningen och har idag en större del i läsundervisningen. Läsförståelsen 

påverkas av olika strategier så som förförståelse och att se samband (Ivarsson 2008:25).  

Lundberg skriver att ”Läsning är en avkodning av grafiska tecken som leder fram 

till förståelse för texten” (Lundberg 2007:13). Lundberg och Ivarsson menar att 

läsforskningen visar att barnet behöver gå igenom fyra stadier innan det kan nå en 

automatiserad läsning. Det första stadiet är pseudoläsning som innebär att barnet ”läser” 

logotyper så som ”Lego” och ”McDonalds”, de läser alltså snarare omgivningen än 

orden. Det logografiska och andra stadiet innebär att barnet kan känna igen bokstäver 

och ser ord som bilder till vilka de har olika associationer (Lundberg 2007:13, Ivarsson 

2008:23-24). Det tredje stadiet är det alfabetiska stadiet och det är nu barnet ”[...] 

knäcker den alfabetiska koden genom att tillämpa den alfabetiska grundprincipen – att 

ljuda sig fram (högt eller tyst) när de möter ett nytt ord” (Lundberg 2007:13). Det fjärde 

och sista är det ortografiska-morfemiska stadiet där avkodningen sker automatiskt och 

snabbt. En vidare läsutveckling efter det fjärde stadiet är att lära sig tolka en text 

(Lundberg 2007:13, Ivarsson 2008:23-24).  

2.3 Vuxna som högläser för barn 

I Litteraturarbetets möjligheter: en studie av barns läsning i årskurs F-3 skriver Karin 

Jönsson att det finns många fördelar med att högläsa för en grupp barn. Hon anser att 

det bidrar till en känsla av gemenskap där eleverna delar en läsupplevelse oavsett den 

egna läsförmågan. Eleverna kan även få ta del av en text som är för lång eller för 

komplicerad för egenläsning (2007:10). Skulle eleverna själva läsa en text som ligger 

över deras nivå skulle det kunna bidra till att innehållet faller bort eftersom att all 
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koncentration krävs till själva läsningen (2007:61). Elevernas tankar om en text kan 

också enklare diskuteras i gruppen eftersom högläsningen sker gemensamt och hänsyn 

behöver inte tas till elevernas läshastighet (2007:10). Högläsningen bidrar även till att 

samtliga elever skapar erfarenheter utifrån samma utgångspunkt (2007:14), det vill säga 

boken. När eleverna lyssnar till högläsning kan de fokusera på innehållet i högre grad. 

Genom att diskutera sina tankar av det lästa får innehållet ytterligare innebörd för dem 

genom det sociala sammanhanget (2007:62). Läsningen kan även ha en positiv effekt 

vad gäller elevernas språkutveckling och kan fungera som intresseväckande för den 

egna läsningen (2007:62). Jönsson presenterar fördelarna med läsning som en 

språkutvecklande aktivitet och de möjligheter högläsning kan bidra med. Persson 

problematiserar istället läsning av litteratur och framhäver den ”myt” han anser finns 

vad gäller att man utgår ifrån att god litteratur skapar goda läsare. Han skriver att man 

ser ”[...] klara kopplingar mellan läsning och moral. Litteraturen är god och genom att 

läsa den blir man en god människa” (Persson 2012:16). Han hävdar att det finns en fara 

i att oreflekterat se fördelar med litteratur, vilket han anser är en föråldrad syn. 

Läsningen kan lätt bli ett självändamål och han hävdar att vi måste stanna upp och 

fundera över varför och vad som är så viktigt (2012:16).  

Forskningen går isär vad gäller högläsningens fördelar. Jönsson skriver att 

flertalet forskare menar att man kan se fördelar vad gäller den skriftspråkliga 

utvecklingen medan andra ställer sig frågande till detsamma (Jönsson 2007:61). 

Ivarsson skriver att forskare menar att högläsning tillsammans med en vuxen är positivt 

för läsutvecklingen (Ivarsson 2008:91). Jönsson lyfter dock fram att det inte är 

högläsningen självt som ger dessa fördelar, även om den kan bidra till förståelse och 

fungera intresseväckande (2007:62). Författaren Aidan Chambers (2011) går emot 

Jönsson då han hävdar att det visst finns läsutvecklande fördelar med att enbart lyssna 

till högläsning. Chambers refererar till en lärare vid namn Liz Waterland och han 

skriver att hennes syn på läsinlärning är att: ”Vi lär oss att läsa genom att härma den 

som redan kan och genom att steg för steg så småningom ta över helt och hållet” 

(Chambers 2011:62). Eleven blir en lärling och läraren står för kunnandet och lånar ut 

detta till eleven (2011:62). Författaren skriver vidare om hur vi lär oss olika texters 

uppbyggnad och form genom att lyssna till högläsning. Chambers propagerar för att 

även små barn kan lära sig att se avancerade narratologiska mönster i texter genom att 

bli lästa för. Han menar också att högläsningen förbereder eleven på den egna 

läsningen. Genom att lyssna på högläsning lär sig elever vad en text kan innehålle och 
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hur den kan vara uppbyggd. Eleverna utvecklar också en förförståelse av vad de 

kommer att möta som läsare. Likaså blir eleverna exponerade för den värld som kan 

finnas i böckerna och de kan genom högläsningen få en förståelse och en hjälp till 

tolkning av berättelsen (2011:65-67). Det finns alltså de som å ena sidan hävdar att 

högläsningen får betydelse först vid ett efterföljande samtal, medan det å andra sidan 

finns till exempel Chambers, som visserligen framhäver vikten av ett boksamtal, men 

samtidigt ser fördelar i själva högläsandet.  

2.3.1 Boksamtal 

Chambers skriver att det vanligaste ”boksamtalet” vi för är när vi berättar för någon om 

en bok vi tycker om och beskriver vad den handlar om (2011:135). Om båda har läst 

boken brukar samtalet oftast rikta in sig på saker man gillade och ogillade med boken. 

Författaren menar att det vi inte förstår i en bok är också oftast det vi inte gillar med 

boken. Detta kan leda till en diskussion och på så vis diskuterar man eventuella 

frågetecken och samtalet rör sig kring bokens innebörd och olika sätt den kan tolkas på. 

Chambers påpekar att dessa tolkningar alltid ser olika ut eftersom de är 

sammankopplade med läsarens erfarenheter. Det finns alltså inte en korrekt tolkning. 

Genom att diskutera dessa frågetecken och utbyta tolkningar så får texten en betydelse 

och innebörd för oss, som inte behöver överensstämma med andras (2011:136-138). 

Chambers skriver: ”En texts innebörd ändras alltid från gång till gång beroende på 

läsarnas situation och behov vid olika tidpunkter” (Chambers 2011:137).  

I ett boksamtal reder vi ofta ut frågetecken som uppstått vid läsningen och detta 

hjälper oss att skapa en mening och ett sammanhang i texten. Vi lär oss att se mönster 

(2011:138). Chambers menar att vi söker mönster och gör kopplingar på tre olika vis. 

Vi kan koppla ihop det lästa med verkligheten och de erfarenheter vi har. Vi jämför det 

som händer i boken med vår eget liv och den värld vi lever i och genom detta kan vi 

upptäcka saker i både textens och vår egen värld. Vi kan även dra paralleller mellan 

olika texter för att jämföra både texterna och exempelvis karaktärer. En tredje koppling 

är den vi gör med vårt minne, vilket innefattar både egna erfarenheter och tidigare 

läsning (2011:140). Chambers skriver att: ”De minnesbilder som väcks av en text är en 

väsentlig del av läsupplevelsen och en stor del av nöjet” (Chambers 2011:140).  

Denna typ av boksamtal är något som kan användas i klassrummet. Chambers 

skriver att det är viktigt att eleven blir lika engagerad i dialogen som läraren och att 

samtalet förs om sådant som intresserar eleven (2011:142). Jönsson skriver om 

”förförståelseprat” som innebär att man diskuterar bokens titel och omslag och eleverna 
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får delge sina tankar om detta innan läsningen påbörjas. Författaren skriver att 

”Avsikten är att skapa intresse och att lyfta upp hypoteser och frågor som kan ge 

eleverna stöd under läsningen” (Jönsson 2007:9). Detta kan vara en bra inledning på ett 

boksamtal för att sedan gå vidare med Chambers fyra grundfrågor:  

Jag undrar...  

...om det var något speciellt du gillade i boken?  

...om det var något du inte gillade?  

...om det var något du inte förstod eller tyckte var svårt? Om du har några ”frågetecken”? 

...om du lade märke till några mönster eller kopplingar? (Chambers 2011:220-221). 

Tanken är att samtliga elever ska få ge korta svar på frågorna. Chambers anser också att 

man ska skriva ner elevernas tankar för att skapa listor på exempelvis tavlan (2011:220-

221). Tanken är att listorna ska hjälpa till att skapa diskussionsämnen i form av 

återkommande teman som diskuteras under samtalet (2011:226). Enligt min erfarenhet 

kan detta upplägg vara problematiskt då det lätt skapas ett ”majoritetbeslut”, vilket kan 

innebära att det enbart blir vissa av elevernas svar som är utgångspunkt för diskussion. 

Detta kan troligen leda till en känsla av att ha svarat ”rätt” eller ”fel” hos eleven. När 

Chambers beskriver hur boksamtalet ska läggas upp säger han att det är de elever vars 

kommentarer som passar in under diskussionsämnets tema som ska delge sina tankar till 

gruppen (2011:226). Risken finns att det återigen kan förstärka känslan av att eleven har 

svarat ”rätt”, eller ”fel”. Chambers menar att man ska gå vidare med att eleverna får 

berätta om de kan finna mönster och på så vis övergår samtalet till att handla om 

tolkningar och förståelse (2011:226).  

2.4 Barnet och boken  

Maria Simonsson (2004) skriver i boken Bilderboken i förskolan: en utgångspunkt för 

samspel att barn i tidig ålder kan delta i samtal vid högläsning. Hon skriver att barnet 

tidigt förstår att boken innehåller en fiktiv värld genom dess text och bild (Simonsson 

2004:32). Simonsson presenterar en etnografisk studie som genom observation och 

videoinspelningar följde barn i åldern 3-5 år. Hon kunde se att barnen hade en gedigen 

erfarenhet av böcker och att de i dialog med de vuxna utvecklade en förståelse av 

texten. Simonsson kopplar i diskussionen till professorn Marilyn Cochran-Smiths studie 

och skriver att ”Cochran-Smith drar slutsatsen att barnen med de vuxnas hjälp 

socialiserades in i litteraturen och blev läsare långt innan de själva förvärvat denna 

färdighet” (Simonsson 2004:33). Simonsson tillägger även att flertalet studier pekar mot 

att läsning av böcker är något som kan ses just som en social aktivitet (2004:33).  
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Simonsson framhäver det sociala med läsningen, medan Jönsson istället fokuserar 

på egenläsningen. Jönsson menar att egenläsningen oftast innebär att eleven själv väljer 

bok utifrån eget intresse och potential (2007:14, 157). Åke W. Edfeldt skriver i 

rapporten Emergent literacy: femton svenska forskares tankar om barns 

skriftspråkslärande 2006 att bokens innehåll är viktigt för att barnet ska få ökad 

motivation till läsningen. Läsningen behöver upplevas betydelsefull och därför är det 

viktigt att innehållet är meningsfullt för barnet (2007:8), något som även Ivarsson 

framhäver (2008:25). Jönsson påpekar vikten av att inte enbart låta eleverna ha en så 

kallad ”bänkbok” som används när de har hunnit färdigt med något skolarbete, eftersom 

risken finns att vissa elever då aldrig hinner läsa. När läsningen blir tidsutfyllnad menar 

Jönsson att det kan förmedla att läsning inte är något viktigt (2007:157).  

Simonsson presenterar att bilderna är väsentliga för barnens egenläsning. Hon 

menar att barnet inte bara tittar på bilderna utan att de även ”läser” dem. Hon poängterar 

att det ofta finns något i bilderna som tilltalar barnet och som kan leda till vidare 

ingångar, fantasier och funderingar (Simonsson 2004:203). Det finns alltså en skillnad i 

hur vuxna och barn läser bilderböcker då de vuxna fokuserar mer på texten medan barn 

snarare skapar mening genom bilderna. Simonsson menar att forskningens definition av 

bilderböcker är för snäv i jämförelse med barnets perspektiv (2004:204-205). Hon syftar 

bland annat på Ulla Rhedin som i sin avhandling Bilderboken – på väg mot en teori 

presenterar olika förhållanden mellan text och bild. Två koncept Rhedin presenterar är 

den illustrerade texten som innebär att en text har skrivts utan tanke att bildsättas, 

medan den expanderade texten är en text som just skrivits för att bildsättas. I de olika 

koncepten så har bilden olika funktion för berättelsen (2001:78-79). Simonsson menar 

istället att barnet inte behöver texten för att skapa en berättelse (2004:205). Något som 

kan kopplas samman med begreppet den ordsatta bilden som jag myntade i mitt 

Självständiga arbete 1 (Olsson 2014:29).  

Simonsson presenterar en amerikansk studie där klassrumsobservationer gjordes i 

årskurs 1 och 2 i syfte att studera vilka böcker eleverna valde. Det blev tydligt att 

bilderböcker med färgglada bilder var mest populära (Simonsson 2004:34). Simonsson 

menar även att barnet kan skapa nya världar i leken med hjälp av bilderböckernas 

bilder, vilket Simonsson tolkar som att barnet har förmågan att läsa bilder (2004:204).  
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2.5 Hemmets påverkan 

Simonsson presenterar flera forskare, som exempelvis van Kleeck et al. och Cochran-

Smith, som visat på att ”[...] läsning för barn, barns eget bokläsande, språkutveckling 

och framgång i skolan är saker som är intimt knutna till varandra [...]” (Simonsson 

2004:31). Simonsson presenterar kopplingar mellan läsning och skolframgång och 

Shirley Brice Heath poängterar miljöns betydelse. Heath skriver i artikeln ”What no 

bedtime story means: Narrative skills at home and school” att barn påverkas av den 

språksocialisering och bokkultur de omges av och att de följer dessa ”regler” i 

förhållande till böcker (1986:70). Heath presenterar hur omgivningen påverkar barnet, 

medan Ivarsson presenterar en studie som uttrycker två faktorer, nämligen miljö och 

arv. I studien studerades samkönade tvillingpar och resultatet blev att både miljö och 

arv spelade roll för språkförmågan (Ivarsson 2008:33). Ivarsson poängterar även hur 

hemmets betydelse för barnets språkutveckling har förändrats på grund av att en högre 

andel barn idag går på förskola. Författaren menar därför att förskolan ”[...] har fått en 

betydande roll i barns tidiga språkutveckling” (Ivarsson 2008:32).  

Ivarsson presenterar flera studier som visat att familjen kan påverka elevernas 

läsutveckling. Föräldrar som ger stöttning, svarar på barnets frågor och diskuterar texter 

med barnen anses ge sina barn en fördel vad gäller läsutvecklingen. Detta stöd kopplar 

Ivarsson ihop med begreppet ZPD, zonen för proximal utveckling, som innebär att 

barnet utvecklas i högre grad i samspel med andra (2008:92). Som tidigare nämnts så är 

högläsning en aktivitet som visat sig vara positiv för läsutvecklingen, även när den sker 

i hemmet. I samband med högläsningen menar Ivarsson att det är viktigt att ha ett fokus, 

gärna något som intresserar barnet, exempelvis att fokusera på bokstäver eller språkets 

form (2008:33).  

2.6 Teori om litterär förståelse 

I boksamtal med yngre barn kan det vara att föredra att använda bilderböcker. 

Bilderboken kan ses som multimodalt verk eftersom den genom både text och bild 

förmedlar en berättelse genom en dubbel representation som på olika vis förmedlar en 

mening (jfr Marner & Örtegren 2003:32, 35). Shuxuan Wu hävdar att bilderbokens 

dubbla representation innebär att språket enbart är en av meningsbärarna (2014:1415). 

Wu menar att det förutom text- och bildberättelsen finns en berättelse dem emellan då 

bild och text kan motsäga varandra och bilderna kan fungera som en hjälp för att fylla 

de luckor som saknas i den skrivna texten. Författaren menar att berättelsen förs fram i 
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både text och bild och därför fyller de båda en funktion för meningsbyggandet 

(2014:1417-1418). Bilderboken kan alltså med sitt dubbla budskap förmedla en 

berättelse och även tillåta läsaren att bli medskapande genom att hen får fylla i 

eventuella luckor som kan finnas i en text. Bilderna kan även bidra till en förståelse av 

det lästa, vilket är delar av Langers teori om föreställningsvärldar.  

Judith A. Langer (2005) skriver om litterära föreställningsvärldar som innebär den 

förståelse som en person har vid ett specifikt tillfälle, en förståelse som är i ständig 

förändring. Vi har alla olika föreställningsvärldar eftersom de är kopplade till vår 

enskilda förståelse och tidigare erfarenheter. Föreställningsvärldar är dock inte enbart 

något som förändras vid läsning, utan även vid tolkning och diskussion av en text 

(2005:23). Eftersom att vår förståelse hela tiden förändras och utvecklas så förändras 

även våra föreställningsvärldar, detta kallar Langer för att vi bygger 

föreställningsvärldar (2005:24). Langer menar att denna förändring ofta sker i samband 

med läsningen, vilket innebär att vi får mer information genom bild och text i 

exempelvis en bok. Informationen kan bidra till att den bild vi först hade skapat 

förändras och ersätts med en ny bild. Hon menar att vi gör tolkningar och fyller i luckor 

i texten baserade på våra tidigare erfarenheter både från litteratur och verklighet 

(2005:28). Eftersom att föreställningsvärldarna baseras på den egna erfarenheten och de 

uppfattningar man har innebär det också att de är olika för alla. Detta betyder att elever i 

ett klassrum har olika föreställningsvärldar, även om de har läst eller lyssnat till samma 

text. Här menar dock Langer att det kan ske ett gemensamt tolkande genom att 

tillsammans diskutera det lästa så att eleverna får delge varandra sina tankar (2005:30). 

Fördelarna med de litterära föreställningsvärldarna är att de hjälper oss att skapa 

ordning på de tankar och bilder vi får genom läsningen (2005:29). Likaså kan vi ta hjälp 

av detta även i vårt vardagliga liv då kopplingen tillbaka till den egna uppfattningen och 

erfarenheten kan leda till en ökad, allmän förståelse (2005:48).  

Langer anser att det i ett klassrum är bra om läraren bjuder in eleverna till samtal 

om det lästa genom att man för en diskussion kring texten och bilderna (2005:66-67), 

vilket liknar det som Chambers benämner som ett boksamtal (jfr Chambers 2011). Hon 

menar att det i klassrummet måste finnas en trygghet och en acceptans till att ställa 

frågor så det inte ses som något negativt att vara frågvis (2005:79). Författaren 

uppmanar till dessa samtal eftersom hon hävdar att de kan leda till att eleverna utvecklar 

ett kritiskt tänkande och en förmåga att tolka och fundera om det lästa (2005:79, jfr 

Persson 2012:25). Langer drar en parallell mellan att diskutera texter i klassrummet och 
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Vygotskij när hon skriver: ”Detta innebär att eleverna läser, skriver och diskuterar för 

att uppnå ett högre mål, som alltid innefattar utvecklandet av egna tolkningar av texten 

och att göra någonting av denna förståelse” (Langer 2005:111). Den sociala 

interaktionen får alltså betydelse för att eleverna ska utvecklas i en högre grad än om de 

enbart egenläser för läsandets skull. Detta kan kopplas samman med det Ivarsson 

skriver om ZPD (2008:92), vilket också kommer ifrån Vygotskij.  

Langers teori om föreställningsvärldar kommer att användas som en utgångspunkt 

vid diskussion av materialet. Detta för att se om det går att finna en parallell mellan 

elevernas agerande och svar och litterära föreställningsvärldar. Jag använde mig även av 

Langers teori i mitt Självständiga arbete I; Det är svårt det där med sanning (2014) och 

vill nu vidareutveckla min förståelse av Langers begrepp och skapa en brygga mellan 

dessa arbeten.  

3 Metod  

I detta kapitel presenteras vald metod för undersökningen där insamling av data har 

skett genom att observera ett boksamtal och genom att göra kvalitativa gruppintervjuer. 

Urval och avgränsningar presenteras tillsammans med de etiska överväganden som 

gjorts. Avslutningsvis presenteras kritik mot den valda metoden.    

3.1 Boksamtal för observation 

Inför observationen planerade jag ett boksamtal (se Bilaga A) som den utvalda klassens 

klasslärare höll i. Boksamtalet skedde i halvklass med 12 elever i varje grupp, där jag 

observerade sex elever vid varje halvklasstillfälle. Tanken med att klassläraren skulle 

hålla i boksamtalet var för att jag skulle få möjlighet att observera. Boken som valdes 

för boksamtal var Sven Nordqvists Var är min syster? (2007). Anledningen till bokvalet 

var för att jag tidigare har utfört en litteraturstudie där jag bland annat analyserade 

boken Var är min syster? Jag kom då fram till att boken lämpar sig väl för boksamtal 

eftersom den lämnar flera luckor till läsaren på grund textens få beskrivningar. Boken 

har även en ojämn fördelning mellan bild och text där bild är dominerande, vilket leder 

till att en stor del av berättelsen läses via bilderna. Boken lämpar sig även väl till samtal 

eftersom miljöerna kan uppfattas spegla en fantasi vilket öppnar upp för vidare 

tolkningar om berättelsens trovärdighet (jfr Olsson 2014). I förhållande till andra 

bilderböcker kan Var är min syster? snarare ses som ett visuellt konstverk. Bokens 

bilder får en större betydelse för berättelsen än i andra mer ”klassiska” bilderböcker, 
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dels på grund av dess mängd detaljer, dels på grund av relationen med den mer poetika 

texten. Eftersom boken innehåller dessa ”konstverk” till bilder valde jag att använda 

mig av flera exemplar av den så att eleverna i par kunde få möjlighet att mer noggrant 

titta på bilderna samtidigt som klassläraren högläste.  

Frågorna till boksamtalet grundar sig på Chambers (2011) fyra grundfrågor (se 

2.3.1 Boksamtal). Jag valde även att ha ett tillägg med frågor om huvudpersoner och 

miljö. Anledningen till att jag valde det var för att jag ville se om eleverna förstått 

bokens handling. Tanken med frågan om miljö var att den skulle öppna upp för samtal 

om verklighet eller fantasi. Klassläraren valde själv att lägga till en fråga om det öppna 

slut Nordqvist valt i boken (2007).  

3.2 Insamlingsmetod: observation och intervju 

För att samla in information från observationen använde jag mig av ett 

observationsschema (se Bilaga B). Observationsschemat bygger även det på Chambers 

(2011) fyra grundfrågor med tilläggen visar koncentration och visar intresse för 

bilderna. Syftet med de här två tilläggen var att de kunde observeras under 

högläsningssituationen i jämförelse med övriga som är kopplade till boksamtalet. Under 

observationen skrev jag ner elevernas agerande och kommentarer i 

observationsschemat. Tanken med observationen var att få in material från fler än de 

fyra intervjuade eleverna, samtidigt som det låg till grund för valet av informanter. 

Syftet var även att öppna för möjligheten att koppla samman informanternas 

intervjusvar med deras agerande och kommentarer under boksamtalet för att få en bättre 

helhetsbild över deras föreställningar.  

Efter varje observationstillfälle valdes en flicka och en pojke ut för intervju (se 3.3 

Urval och avgränsningar). Kvalitativa intervjuer gjordes eftersom syftet var att 

undersöka elevernas tankar och föreställningar och då lämpar sig denna metod enligt 

Jan Trost (2010:32) och Martyn Denscombe (2009:233). Intervjun var strukturerad, 

med samma grundfrågor till informanterna, men med öppna svarsalternativ (jfr 

2010:42). Jag valde att intervjua elever i par för att de skulle känna mindre press och 

nervositet eftersom de i och med detta slapp att själva stå i fokus. Jag kunde naturligtvis 

ha intervjuat lärare, men eftersom det var elevernas föreställningar jag var intresserad av 

och lärarnas idéer om läsning inte nödvändigtvis behöver sammanfalla med elevernas, 

valde jag istället att fokusera på eleverna.  
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När man intervjuar barn är det viktigt att vara konkret och tänka på att de kan ha 

svårt att hålla koncentrationen under längre stunder (Trost, 2010:59). Med detta i åtanke 

valde jag att hålla intervjuerna till cirka 15 minuter, med ett litet antal, enklare frågor (se 

Bilaga C). Det är även viktigt att den ”intervjuade ska känna sig trygg i miljön” (Trost 

2010:65) samt att det inte ska finnas några åhörare. Av denna anledning valde jag att 

hålla till i skolans lilla bibliotek där eleverna är vana att vara och där vi kunde samtala 

ostört. Intervjuerna har transkriberats ordagrant för att sedan analyseras genom att finna 

kategorier i elevernas svar (Trost 2010:29). Detta har sedan tolkats och kopplats till 

observationen i den mån det är möjligt.  

3.3  Urval och avgränsningar 

Studien är utförd i en årskurs 1 på en mindre F-6-skola i en mindre kommun. Jag gjorde 

min fjärde verksamhetsförlagda utbildning i klassen och på så vis känner jag både lärare 

och elever. Samtliga elever i klassen kan läsa och har varje vecka läsläxa i form av så 

kallade Stjärnböcker. Stjärnsvenska som läromedlet egentligen heter är ett 

läsutvecklingsmaterial i form av böcker på elva svårighetsnivåer utgivet av Almqvist 

och Wiksell (Liber/Stjärnsvenska). Eleverna i klassen väljer själva bok, men läraren är 

även med vid valet för att se till att eleven lägger sig på en lämplig nivå. Eleverna är 

även fria att läsa andra böcker som läsläxa än de som ingår i bokserien. 

Observation är gjord på tolv elever, varav fyra av dessa har intervjuats i par. 

Urvalet till informanter grundar sig först och främst på de elever som jag fått 

godkännande av från vårdnadshavarna. De elever som jag inte fått godkänt att observera 

eller intervjua har inte valts ut. Inför observationen valde jag att fokusera på sex, 

slumpmässigt utvalda, elever (tre flickor och tre pojkar) per tillfälle eftersom jag ansåg 

att det vara ett lagom antal. Valet av de två eleverna till första intervjun grundar sig på 

observationen där dessa upplevdes mindre aktiva, genom att de inte räckte upp handen 

så ofta och där den ena hade svårt att sitta still och fokusera. De andra två valdes ut för 

att de istället visade större aktivitet genom ett intresse att svara på frågorna under 

boksamtalet. De visade även en upplevd högre koncentration eftersom de båda satt still. 

Varje par bestod av en flicka och en pojke för att få en jämn fördelning mellan könen 

eftersom detta inte ska vara i fokus. Valet att ha två mindre och två mer ”aktiva” elever 

tillsammans grundar sig på tanken att en mer aktiv elev skulle kunna ta över samtalet 

om hen placerades tillsammans med en tystare elev (jfr Trost 2010:57).  
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3.4 Etiska överväganden 

Inför studien har elever och föräldrar fått information i form av ett missivbrev (se 

Bilaga D). I detta framgår syftet med mitt arbete, observationen och intervjuerna. 

Likaså information om att deltagandet är frivilligt, att barnen kommer att förbli helt 

anonyma samt att det inspelade materialet kommer att raderas efter kursens slut. 

Samtliga etiska överväganden är i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer i form av informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet /Forskningsetiska principer). Föräldrarna har även fått ge sitt 

samtycke till att deras barn deltar. Inför boksamtalet som jag skulle observera förklarade 

jag för eleverna varför jag var där. Inför intervjuerna frågade jag först de tänkta eleverna 

om det var okej att jag intervjuade dem. Jag förklarade därefter vad intervjun skulle 

handla om och att jag skulle filma dem, samt vilka som eventuellt kan tänkas få se 

filmen.  

3.5 Metodkritik 

Kritiken som kan riktas mot metoden är att den enbart bygger på tolkning vid 

observation och av intervjumaterial. Utifrån min observation av boksamtalet är det 

omöjligt för mig att veta vad de tysta eleverna tänker på och om/vad de förstår av 

berättelsen. Eftersom att jag enbart intervjuade en tredjedel av de observerade eleverna 

baseras två tredjedelar av elevernas agerande enbart på observationen. Farorna kan bli 

att min tolkning av de tysta eleverna innebär att de inte lyssnar eller har någon förståelse 

av berättelsen, något som alltså inte behöver stämma. Resultatet bygger även enbart på 

elevernas svar under observationen och intervjutillfällena. Subjektiva tolkningar har 

sedan gjorts av svaren utifrån mina erfarenheter. Min roll som observatör kan även 

påverka eleverna eftersom det oundvikligt blir en social interaktion oss emellan (Trost 

2010:16). Vad gäller läsningen i hemmet och elevernas egenläsning så bygger även 

detta enbart på det eleverna har berättat och jag kan därför inte veta hur sanningsenligt 

detta är. För att kunna bekräfta elevernas svar hade det krävts att jag observerade 

eleverna vid egenläsning i hemmet, vilket inte har gjorts. 

Eftersom att jag valde att intervjua barn finns det vissa svårigheter, som 

exempelvis att få dem att hålla fokus på uppgiften. Likaså kan det vara svårare att ställa 

frågor som uppfattas på lika sätt av mig och eleverna eftersom det finns en stor 

åldersskillnad och det är svårt för mig att sätta mig in i elevernas perspektiv. Eleverna är 

även ovana vid intervjusituationen och agerar troligen inte på samma sätt som en vuxen 
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skulle ha gjort. Enligt Trost har vuxna en större benägenhet att prata om sig själva än 

vad barn har (2010:59). Valet till gruppintervju kan också innebära problem eftersom 

det kan vara svårt att låta båda eleverna få lika mycket talutrymme, samt att ge 

följdfrågor till båda utan att den andra tröttnar på att lyssna. Eleverna kan även påverka 

varandra genom att de hör den andres svar och därför kanske inte säger det de själva 

tänker.  

Eftersom att jag känner eleverna kan detta ha medfört negativa aspekter så som att 

jag eventuellt hade omedvetna förväntningar på eleverna utifrån vad de tidigare 

presterat. Likaså kan det ha bidragit till att eleverna gett mig svar som kan skilja sig från 

vad de hade gett om någon främmande hade intervjuade dem. Det finns dock fördelar 

med att jag känner eleverna, så som att de troligen kände sig mer bekväma både under 

observationen och intervjuerna. Oavsett så har jag som intervjuare en effekt på 

informanterna, vilket kan påverka deras svar (Denscombe 2009:244).  

4 Analys 

I detta kapitel presenteras resultatet som framkommit vid observationen och 

intervjuerna. Resultatet har delats in i fem underrubriker där observationen redovisas 

under 4.1 Koncentration och samband. Resultatet från de två intervjuerna är uppdelade i 

4.2 Bokval, 4.3 Högläsning och egenläsning och 4.4 Läsning i hemmet. Som en sista del 

i resultatet väver jag samman de två delundersökningarna med utgångspunkt i de fyra 

intervjuade eleverna. Resultatet kopplas samman med bakgrunden för att dra en parallell 

mellan min studie och tidigare forskning, vilket även görs under diskussionsavsnittet.  

4.1 Koncentration och samband 

Av klassens 24 elever observerades tolv stycken i två omgångar, alltså sex elever per 

gång. Av dessa sex elever är det två som har intervjuats direkt efter varje boksamtal. I 

enlighet med de etiska övervägandena har eleverna fått fiktiva namn. I första gruppen 

intervjuades Alice och Alfred och från andra gruppen intervjuades Bella och Benjamin.  

Klassläraren inledde lektionen med att visa bokens framsida, läsa titel och fråga 

eleverna vad boken kunde tänkas handla om. Detta i enlighet med Jönssons tankar om 

förförståelseprat som har syfte att skapa intresse och hjälpa eleverna under läsningen 

eftersom hypoteser skapats och eventuella frågor om texten retts ut (Jönsson 2007:9). 

Flera av eleverna gissade att det skulle handla om att någon eller några letar efter en 

syster som har försvunnit baserat på titeln Var är min syster? Alfred däremot trodde att 
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boken skulle handla om kossor, troligen baserat på att det på framsidan av boken syns 

ett par kor. Korna är dock inte i fokus på omslaget, utan det är istället ett par möss som 

sitter en luftballong gjord av ett päron och en kaffekopp. Min tolkning är att han enbart 

baserar sin gissning av bokens handling på framsidans bild och det han fastnade för där 

och alltså inte med hjälp av bokens titel. Tack vare detta förförståelseprat och elevernas 

hypoteser så fick alla elever en typ av gemensam utgångspunkt inför läsningen eftersom 

läraren bekräftade att det enligt titeln ska handla om en försvunnen syster. Eleverna blev 

alltså delvis förberedda på bokens handling. Min upplevelse var även att eleverna blev 

nyfikna på boken eftersom flera av dem ”tjuvstartade” genom att öppna böckerna de 

hade framför sig. Detta kan jämföras med Jönsson som nämner att högläsning kan 

fungera intresseväckande (2007:62).  

Under läsningen visade åtta av de tolv eleverna att de lyssnade aktivt, enligt min 

tolkning. Detta utifrån att de tittade på läraren som läste, uppmanade kamraterna till att 

bläddra i boken och visade intresse för bilderna. Läraren fortsatte efter läsningen med 

boksamtalet (se Bilaga A) som är grundat på Chambers (2011) fyra grundfrågor. 

Av de fyra eleverna som intervjuades visade Alfred inte samma koncentration 

som de andra under boksamtalet. Han hade svårt att sitta still och hålla fokus, han tittade 

inte alltid på läraren eller i boken och baserat på hans kroppsspråk verkade han ha 

tankarna på annat håll. Han visade ibland intresse för bilderna, men tittade ofta ner i 

kudden som han låg på. Alice satt still och upplevdes lyssna och visa intresse för 

bilderna, men räckte sällan upp handen vid frågor som klassläraren ställde under 

boksamtalet. Bella upplevdes visa lika stort intresse för berättelsen som för bilderna 

eftersom hon tittade uppmärksamt på läraren och likaså på bilderna. Benjamin 

upplevdes istället mer intresserad av bilderna än det lästa eftersom han diskuterade 

bilderna med kamraterna som satt bredvid. Bella och Benjamin visade ungefär lika stor 

uppmärksamhet under boksamtalet eftersom de räckte upp handen på majoriteten av 

klasslärarens frågor. Övriga elever som visade koncentration visade övervägande 

intresse för bokens bilder, snarare än den text de fick upplästa för sig. Detta tydliggör 

beskrivningen att bilderna är meningsbärande (Wu 2014:1415) samt att eleverna 

fokuserar på bilderna för att skapa mening, jämfört med vuxna som ofta fokuserar på 

den skrivna texten (Simonsson 2004:205). Eftersom att båda grupperna upptäckte att 

systern fanns gömd i bild på varje uppslag så hamnade övervägande fokus på att hinna 

först med att hitta henne. Koncentration ändrades även mellan läsningen och 

boksamtalet, vilket kan tolkas ha med bilderna att göra. Under boksamtalet blev 
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eleverna ombedda att slå igen böckerna för att hålla fokus till samtalet och i och med 

detta fick flertalet svårt att fokusera. Å ena sidan kan detta troligen bero på att de suttit 

still under en längre stund, å andra sidan för att de inte längre kunde se bilderna och leta 

efter systern. Särskilt tydligt blev detta för de elever som inte räckte upp handen i så stor 

utsträckning, vilket kan tolkas som att de inte lyssnade särskilt aktivt och blev uttråkade. 

Det blir därför tydligt att bilderna fyller en funktion som hjälp för koncentrationen.  

När eleverna fick säga något de gillade med boken och något de ogillade så svarar 

både Alfred och Alice att de gillar att boken var spännande. Alice vet inte vad hon 

ogillar och Alfred menar att han gillade allt. Benjamin gillade att man fick leta efter 

systern i bild och ogillar att man inte riktigt fick veta hur det slutar. Bella gillade att 

man fick leta efter systern och att man fick ”skriva” slutet själv eftersom Nordqvist 

lämnar ett öppet slut genom att systern säger: ”Jag har ju letat överallt för jag skall 

berätta nåt för dig. [...] I morgon skall jag visa nåt som aldrig du kan gissa” (Nordqvist 

2007) . Det var även detta hon ogillade med boken eftersom hon ville veta hur det gick. 

Chambers skriver att det vi ofta ogillar med en bok är det vi inte förstår (2011:36) vilket 

överensstämmer i detta fall. Bella var även den som förklarade två av de svåra orden 

som fanns med i boken och hon försökte även förklara vad som kunde menas med att 

brodern säger att: ”Ibland är hon så konstig. Vi pratar och vi leker precis som andra 

dagar men hon är ändå inte där fast hon är där” (Nordqvist 2007). Bella resonerade att 

han kanske ser i syne eller att systern är där, men helst vill gå. Här visade Bella, enligt 

min tolkning, förmågan att tolka texten. Flera av de andra eleverna kunde också komma 

med förslag på berättelsens slut. Genom att eleverna fick berätta vad de gillade med 

boken så hamnar dialogen vid det som intresserar eleverna (jfr Chambers 2011:142).  

Bland de fyra intervjuade eleverna är Benjamin den som visar att han förstår 

koppling eftersom han under läsningen uppmärksammar bilden på ett av uppslagen som 

den bild som även är tryckt på bokens framsida. Likaså tycker han att bilderna påminner 

om Mamma Mu, kanske på grund av att det finns med kor i bild som liknar Mamma 

Mu. Fyra andra av de tolv observerade eleverna visar också att de förstår sambandet 

genom att känna igen illustrationerna. Exempelvis uppger de att bilderna påminner om 

Pettson och Findus, Mamma Mu och Agaton Öman, vilka mycket riktigt är illustrerade 

av Nordqvist. På frågan om vilka som är huvudpersoner i boken och i vilken miljö det 

utspelar sig så kan Alice inte ge svar på detta. Alfred kan nämna två av tre 

huvudpersoner. Bella räcker upp handen på frågorna, men får inte ordet. Benjamin 
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förklarar att miljön måste vara fantasi eftersom att bilderna innehåller flera märkliga och 

oproportionerliga föremål som går emot vår verklighet (jfr Langer 2005:28).   

4.2 Val av bok 

Efter att ha observerat boksamtalen höll jag två gruppintervjuer med två elever i varje 

grupp. Intervjuerna inleddes med en återkoppling till boken Var är min syster? 

(Nordqvist, 2007). Samtliga fyra elever tyckte om boken, men av olika anledningar. 

Alice och Alfred som intervjuades först och som inte hade visat samma aktivitet vid 

boksamtalet som eleverna vid andra intervjun, tyckte att boken var bra för att den var 

spännande. Alfred menar att det var spännande att se vad som skulle hända när vi läst 

klart boken och Alice menar att: ”Ehm, den var lite spännande för innan, när man inte 

läste den innan så var det spännande vilka, hur det skulle bli med bilderna och så”. Här 

framhäver Alice bildernas betydelse för spänningen. Benjamin och Bella som deltog vid 

den andra intervjun, och som hade visat större aktivitet under boksamtalet, tyckte 

istället att den var bra för att den var full av fantasi och för att man fick leta efter systern 

i bilderna. Bella uttrycker det så här: ”Att eh, jag tycker inte om såhär småböcker för det 

är nästan inget problem liksom och det är roligt att ha ett stort problem.” Hon menar att 

hon vill att en bok ska ha en gåta att lösa för att hon ska tycka att den är rolig, vilket hon 

menar att boken hade eftersom att systern var försvunnen och man fick leta efter henne. 

De intervjuade eleverna poängterar att genre är viktigt vid bokvalet, vilket 

överensstämmer med Jönsson som menar att egenläsning ofta innebär att eleven väljer 

bok utifrån sitt intresse (2007:14, 157). Edfeldt poängterar också att om eleven finner 

boken intressant och handlingen meningsfull så ökar motivationen (Edfeldt 2007:8).  

Vid val av bok att läsa så uttrycker först tre av de fyra informanterna att de börjar 

med att titta på bilderna och sen läser lite i böckerna. Bildernas betydelse såg även 

Simonsson som väsentliga vid elevernas bokval till egenläsning (2004:203), vilket alltså 

bekräftas av informanterna. Fjärde informanten Alfred säger först att: ”Jag bara tar 

någon.” för att sedan ändra sig till att han också kollar på bilderna först och sen läser 

lite. Jag tolkar det som att Alfred blir påverkad av Alices svar, även om han 

förmodligen också tittar på bilderna, men att valet kanske inte spelar så stor roll för 

honom. Benjamin, som inte läst Stjärnböckerna som läsläxa, läser istället böcker som 

de har hemma och då hamnar alltid valet på böckerna om Lasse-Maja av Martin 

Widmark. Detta motiverar han med att det nästan är de enda svenska böcker de har 

hemma (eleven har annat modersmål). Vid fråga om vad för typ av böcker 
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informanterna tycker om så föredrar alla roliga och spännande böcker. Det är även detta 

de menar att de tittar efter när de kollar på paratexten (framsida, titel, baksiedstext). 

Även om det inte är klassiska bilderböcker som eleverna läser så innehåller de trots allt 

många bilder och blir på så vis ett multimodalt verk. Eftersom att eleverna delvis utgår 

ifrån bilderna vid val av bok anser jag att de bekräftar den dubbla representation som 

bilderböcker förmedlar enligt Marner och Örtegren (2003:35).  

När det gäller val av bok som föräldrarna högläser eller som eleverna läser hemma 

så skiljer sig dessa mer åt. Informanterna uppger att de oftast bestämmer bok 

tillsammans med sina syskon som också brukar vara med vid högläsningen. Bella tycker 

bäst om de spännande böckerna, som hon tidigare nämnt, men det brukar då vara i form 

av kapitelböcker som hon får högläst för sig. Hon säger även att det oftast är föräldrarna 

som ger förslag på en bok och att hon säger till ifall hon inte vill att de ska läsa just den. 

Alice brukar välja att läsa böcker om bland annat hästar och Benjamin och hans syskon 

brukar få en bok på sitt hemspråk läst för sig som handlar om möss. När Benjamin 

egenläser är det dock fortfarande böcker om Lasse-Maja som han håller sig till. Alfred 

säger att han bara väljer böcker som är roliga.  

4.3 Högläsning och egenläsning 

Vad gäller lärarens högläsning så upplever alla elever det som något positivt och som de 

gillar. På frågan om varför Bella tycker om högläsning svarar hon: ”För att jag tycker 

om att lyssna på när någon läser.” Bellas svar kan kopplas samman med den gemenskap 

som uppstår och den sociala aktivitet som högläsning innebär (Jönsson 2007:10, 

Simonsson 2004:33). Även här är det en skillnad på svaren mellan informanterna. 

Alfred och Alice menar att det är bra med högläsning för att det är jobbigt att läsa 

själva. De drar alltså direkt en parallell till ansträngningen med egenläsning. Alice 

menar att man slipper läsa tyst för sig själv för att sedan läsa högt igen. Alfred säger: 

”Att det är jobbigt att läsa själv om man är ett barn liksom för man kan ju läsa fast så 

många sidor då går det ju typ en timme. Och vi skulle inte hunnit då”. Han syftar 

gissningsvis på boken som höglästes, men det är intressant att han drar en parallell 

mellan ansträngning och tid. Detta överensstämmer med Jönsson som framhäver att 

eleverna genom högläsning får möjlighet att ta del av en text som skulle vara för svår 

för dem själva att läsa (2007:10). Alfred drar en parallell till tid, medan Jönsson menar 

att ansträngningen bidrar till att innehållet inte når eleven (2007:61).  
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På frågan om vad de tycker om att läsa själva säger Alfred att det är bra och roligt. 

På frågan om vad som är roligt svarar han: ”Ehm, för att... det är bara roligt”. Alice 

tycker också att det är roligt att läsa och berättar om en gång när hennes mamma hade 

köpt en bok som hon läste ut snabbt. Hon kopplar även till nyttan med läsning och 

säger: ”Och för att man kan ju lära sig ännu mer. Bättre att läsa och sånt”. Alice visar 

medvetenhet om att man behöver öva för att bli bättre, vilket Arnbak kopplar samman 

med läsförmåga och nöjesläsning: ”[...] de som tycker om att läsa läser mer och blir 

bättre” (SOU 2012:65, s. 63).   

Även Bella drar paralleller till egenläsningen när jag frågar varför hon tycker om 

att lyssna till någon som högläser. Hon säger att det jobbiga med egenläsning är att det 

kan vara svårt att sluta. Detta tolkar jag som att hon egentligen inte tycker att själva 

läsningen är jobbig utan snarare det faktum att hon kan ”sugas in” i böckernas värld. 

Benjamin menar att fördelar med högläsning är att den som läser kan förklara svåra ord, 

vilket läraren brukar göra under läsningen. Han drar även en parallell till egenläsningen 

där han menar att svårigheterna är just att han kan fastna vid ord som han inte förstår. 

Detta berättar Benajamin även är något som han ser som en utmaning eftersom han 

menar att han får ”[...] tänka lite vad det betyder [...]”. Han säger att:  

Men, när man läser själv.... Mmm, att typ.. När jag läser en bok, tycker jag att det ibland kan 

vara mysigt utan någon vuxen, för att... man, om det är ett svårt ord, då kan man ju tänka vad 

det betyder eller kolla på bokstäverna och kanske lista ut vad det betyder. (Benjamin)  

Benjamin vänder alltså nackdelarna till en typ av fördel, och troligen ser han inte 

läsning som något jobbigt. Bella fortsätter med att berätta att hon tycker egenläsning är 

roligt, men att det kan vara jobbigt om hon läser fel och inte förstår vad som står och 

därför har svårt att lista ut det. Det blir tydligt att både Bella och Benjamin vill lista ut 

de svåra orden, snarare än ge upp. Detta tolkar jag som att de nått en högre nivå av 

läsning utifrån de fyra stadierna inom läsforskningen (jfr Lundberg 2007:13 & Ivarsson 

2008:23-24).  

Min tolkning är att Alice och Alfred upplever själva läsningen som jobbig och 

eventuellt beror detta på att de inte har automatiserat läsningen än. De säger samtidigt 

att de tycker bra om läsning och att det är roligt. Benjamin och Bella tycker att 

läsningen kan vara både bra, rolig och jobbig. Jag tolkar det som att de tycker att det är 

ordförståelsen som kan bli ett problem och alltså inte själva läsningen. Utifrån Arnbak 

kan tolkning göras att eleverna nått [...] en viss läsfärdighet för att kunna nöjesläsa [...]. 

(SOU 2012:65, s. 63) eftersom samtliga uppger att de gillar att läsa.  
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Vid valet av högläsning och egenläsning föredrar både Alfred och Alice 

egenläsning. Bella är den enda som föredrar att bli högläst för. Anledningen säger hon 

är just för att hon kan få svåra ord förklarade för sig: ”För att...ibland så är det lite 

jobbigt för då, då kanske man inte riktigt förstår alla ord och då kan det bli såhär att man 

– Vad stod det där? Och så retar man sig på det”. Benjamin är den enda som föredrar 

egenläsning i form av att agera högläsare eftersom han gillar att läsa högt för sina 

föräldrar. Han förklarar det med att han vill läsa själv.  

4.4 Läsning i hemmet 

Förutom läsläxan så läser samtliga av de fyra informanterna hemma, men i olika grad 

och de läser olika typer av texter. Alice brukar läsa böcker själv innan hon ska sova och 

då gärna böcker om hästar. Alfred brukar istället läsa tidningar, till exempel reklam-

/leksakstidningar: ”Ja, om de kommer från posten så kan jag ju ta en där det är stora 

bokstäver så jag kan läsa”. Han säger att han först brukar läsa och sedan titta på 

bilderna. Bella brukar läsa böcker hemma och då oftast på dagen, men det varierar hur 

ofta hon läser. Hon visar att hon kan vara en bokslukare eftersom hon säger att: ”Om 

man liksom har börjat ibland så kan man inte alltid sluta så då blir det att man börjar på 

en ny bok”. Benjamin berättar att han läser böcker varje dag innan han ska sova och då 

alltid böcker om Lasse-Maja: ”Jag läser det varje dag. Om inte klockan är 12”.  

Vad gäller elevernas högläsning hemma så läser Alice, Alfred och Bella enbart 

läsläxan högt och då för någon förälder. Benjamin däremot brukar läsa böckerna om 

Lasse-Maja högt, samt en annan bok vars titel han inte minns. Böckerna om Lasse-Maja 

har han använt som läxbok, så troligen är det vid läsläxetillfällena som han har högläst 

denna för sina föräldrar. Den andra boken har troligen lästs högt utan syfte att vara läxa.  

Samtliga av de intervjuade eleverna har en vuxen som läser högt för dem i 

hemmet, men i olika hög grad. Alfreds mamma brukar läsa för honom innan han ska 

sova, men han säger att detta skedde oftare när han var yngre. Alice säger istället att 

någon av hennes föräldrar brukar läsa för henne och syskonet på morgonen och på 

kvällen läser hon istället själv. Bella blir alltid högläst för vid läggning av den förälder 

som lägger henne. Benjamin blir högläst för ibland och då tillsammans med syskonet.  

Det är svårt att dra en parallell mellan högläsningen som sker i hemmet och 

elevernas egna intresse för läsning, utom vad gäller Benjamin. Han är den som högläser 

svårare böcker (kapitelböcker) varje kväll, och han är den som anser att det svåra, men 

också utmanande är att möta svåra ord och han är även den som föredrar egenläsning. 
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Detta kan kopplas samman med Edfeldt som menar att om eleven finner bokens 

handling intressant och meningsfull så ökar motivationen (Edfeldt 2007:8). Eftersom 

Benjamin uppger att han i princip enbart läser böckerna om Lasse-Maja och helst läser 

själv om han får välja så har han troligen hittat de böcker som han tycker om och som 

får honom motiverad till att läsa. Gissningsvis har hans läsförmåga förbättrats genom att 

han ofta läser dessa kapitelböcker. Simonsson framhäver att läsning för barn, 

egenläsning, språkutveckling och framgång i skolan hänger tätt samman (2004:31.) 

Detta är dock något som jag inte kan dra några slutsatser om, men det hade varit 

intressant att jämföra  eftersom att elevernas läsvanor skiljer sig åt.  

 Även om Alice och Alfred säger att de tycker att egenläsning är svårt och 

ansträngande menar dem att de ändå föredrar att läsa själva framför att någon läser högt 

för dem. Det är också förvånande att Bella föredrar att bli högläst för när hon enbart 

menar att det svåra med egenläsning är ordförståelsen. Intressant att fundera över är i 

vilken utsträckning hon möter de svåra orden och om hon inte har utvecklat någon bra 

strategi för att ändå förstå helheten. Bella är trots allt den som visar att hon kan fångas i 

en bok och av läsningen, men ändå föredrar hon att inte läsa själv.  

Som tidigare nämnts kan hemmet främja elevernas läsförmåga, något som tyvärr 

inte undersöks i denna studie. Ivarsson menar att läsfrämjande aktiviteter i hemmet  

exempelvis är när föräldrarna diskuterar det lästa med sina barn (Ivarsson 2008:92) 

något som jag i efterhand har insett att jag borde ha frågat eleverna om. Även om jag 

genom samtal med eleverna enbart kan få deras syn på hur läsningen i hemmet går till, 

hade det varit intressant att se om de uppfattar att de diskuterar det lästa i hemmet.  

4.5 Sammanfattande analys 

Valet att använda både observation och intervju för insamling av empiriskt material 

anser jag ha bidragit positivt till min studie. Genom att få information från två håll blir 

det enklare att skapa en helhetsbild över elevernas föreställningar. I följande stycke 

presenteras det sammanvävda resultatet av de intervjuade eleverna både från 

observation och intervju där jag presenterar en elev i taget.  

4.5.1 Alfred 

Alfred visade under både högläsningen, boksamtalet och intervjun att han har svårt att 

sitta still och hålla fokus. Detta kan anses bekräftas genom att han under intervjun 

varken kunde säga något specifikt han gillade eller ogillade med boken som just lästs. 

Slutsatsen jag drar är att han troligen inte har lyssnat och förstått berättelsen fullt ut, 
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baserat på de obeskrivande svaren. Han var även den som inte drog en parallell mellan 

bokens titel och dess handling under boksamtalet. Alfred gav heller inget exempel på 

bokens slut när klassläraren frågade om detta. Intervjun upplevdes komplettera 

observationen bra genom frågorna om läsning i hemmet och i skolan. Eleven svarar att 

han föredrar egenläsning och det är intressant att fundera över om han under 

egenläsningen kan hålla bättre fokus än vad han gjorde under högläsningen.  

På frågan om varför det är viktigt att kunna läsa uppger Alfred: ”För när man går i 

jobb så läser man mycket”. Han berättar vid följdfrågor att det även behövs när de läser 

matteboken eller när man lånat en bok på biblioteket. Under intervjun fick jag ofta rikta 

frågorna till Alfred. Jag upplevde även att han inte alltid tänkte igenom sina svar 

eftersom de kom snabbt och ofta var korta, samt eftersom han i viss mån ändrade sina 

svar. 

4.5.2 Alice 

Alice visade koncentration under högläsningen och boksamtalet genom att hon satt still 

och bläddrade i boken. Dock är det svårt att avgöra hur aktivt hon lyssnade eftersom att 

hon sällan svarade på lärarens frågor. Likt Alfred så sa hon inget specifikt som hon 

gillade eller ogillade med boken. Analysen är att detta eventuellt kan förklaras med att 

hon inte har lyssnat aktivt eller förstått berättelsen fullt ut. På frågan om hon ser några 

kopplingar så håller hon med föregående talare, vilket enligt min tolkning kan bero på 

att hon själv inte såg några. Hon ger inget förslag på bokens slut när klassläraren frågar 

om detta. Vid frågan om varför det är viktigt att kunna läsa håller Alice med Alfred om 

att det behövs när man jobbar. Hon hävdar att det också är viktigt när man har läxor och 

berättar hur det skulle vara i klassrummet: ”.. för att om man inte hade kunnat läsa och 

haft matteboken så kanske man skulle räckit upp handen jätte, jättemånga gånger.”  

Alice visade mer intresse att delge sina tankar under intervjun än under 

boksamtalet. Genom hennes beskrivande svar tolkar jag det som att hon tänkte igenom 

sina svar. Intervjun anses i detta fallet nödvändig i och med Alices korta och 

obeskrivande svar under boksamtalet, vilket alltså förändrades under intervjun.  

4.5.3 Benjamin 

Benjamin visade under boksamtalet tecken på att vara mer intresserad av bilderna än av 

att lyssna till berättelsen. Detta kan eventuellt bekräfta hans svar under intervjun att han 

hellre läser själv än att någon läser för honom. Han gav svar på lärarens frågor och 

visade exempel på kopplingar. Han gav även exempel på bokens slut när läraren frågade 
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om detta. Under boksamtalet uppger han att det han gillade med boken var att man fick 

leta efter systern i bild. Under intervjun påtalade han istället att han gillade fantasin i 

boken. I jämförelse med Alfred och Alice gav Benjamin mer beskrivande svar, vilket 

jag tolkar som att han fick en djupare förståelse av berättelsen. På frågan om varför det 

är viktigt att kunna läsa svarade Benjamin att det är viktigt att kunna för att läraren ska 

hinna hjälpa även andra elever och inte enbart den som inte kan läsa.  

Under intervjun upplevdes Benjamin hålla samma nivå som under boksamtalet 

gällande intresset att svara på frågorna. Han upprepade vissa frågor, samt bad mig 

förklara dem, vilket jag tolkar som att han tänkte igenom sina svar. Intervjun bekräftade 

även i detta fall det jag såg under boksamtalet, att Benjamin upplevdes ha en djupare 

förståelse. Detta skulle kunna förklaras med att han läser kapitelböcker varje kväll.  

4.5.4 Bella 

Bella visade under högläsningen och boksamtalet stort fokus eftersom hon tittade på 

bilderna, på läraren och räckte upp handen på samtliga frågor. Hon var även den som 

förklarade de svåra ord läraren frågade om vid läsningen, vilket är intressant eftersom 

hon under intervjun tog upp just de svåra orden som en motivering till varför hon 

föredrar att någon högläser för henne. Hennes fokus under högläsningen och 

boksamtalet kan förklaras genom intervjun då hon berättade att någon förälder högläser 

för henne varje kväll och på så vis är hon van vid detta. Hon visade både under 

boksamtalet och intervjun att hon har en djupare förståelse av det lästa genom 

beskrivande svar och exempel på bokens slut. På frågan om varför det är viktigt att 

kunna läsa förklarade Bella att det annars skulle vara svårt att exempelvis baka om man 

inte kan skilja på orden salt och socker.  

Hon, likt Benjamin, gav mer utförliga svar under boksamtalet i jämförelse med 

Alfred och Alice. Hon upplevdes också tänka igenom svaren och inför intervjun 

poängterade hon att de måste få tid att tänka för att veta vad de ska svara. Likt Benjamin 

anser jag att Bella visade en djupare förståelse av det lästa, vilket eventuellt kan 

förklaras med att hon har en vuxen som högläser för henne varje kväll.  

5 Diskussion 

I detta kapitel diskuterar jag resultatet och knyter det till studiens bakgrund och till teori 

om litterära föreställningsvärldar. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare studier.  
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5.1 Högläsning och egenläsning 

Under högläsningen och boksamtalet blev det tydligt att eleverna, utifrån ett 

åskådarperspektiv, var olika koncentrerade och olika intresserade av den lästa 

berättelsen och bilderna. Bilderna uppfattades som viktiga för elevernas koncentration 

och detta skulle kunna förklaras med Samuelssons tankar om att barnet ”läser” bilderna 

(2004:203). Att eleverna har olika fokus kan troligen förklaras med elevernas olika 

mognadsgrad, men även med deras förmåga att tolka en text. Eleverna som ingår i 

denna studie går i årskurs 1 är därför relativt nya i skolans värld och i och med deras 

låga ålder är de även troligtvis olika redo för skolans, så ofta, krav på att sitta still och 

lyssna. Boksamtal kan dock ses som en bra och inkluderande aktivitet i klassrummet på 

så vis att samtalet kan medföra att alla elever vara delaktiga utifrån hens egen förmåga. 

Högläsningen bidrar även till en känsla av gemenskap där eleverna kan få chans att ta 

del av mer avancerade texter än vad de själva klarar att läsa (Jönsson 2007:10, 61). 

Persson framhäver att skolan bör uppmuntra till en kritisk litteraturläsning (2012:25) 

och genom ett boksamtal kan detta tränas med ett tydligt fokus på texten och med 

kritiska och problematiserande frågor om boken.  

Trots att eleverna har en gemensam utgångspunkt och skapar erfarenhet till det 

lästa (Ivarsson 2007:14) tolkar de ändå berättelsen olika (Chambers 2011:137, Langer 

2005:23). Att eleverna befann sig på olika nivåer av läsförståelse blev tydligt i och med 

de olika svar eleverna gav på frågorna. Detta kan, förutom koppling till läsförståelse, 

även tolkas utifrån Langers teori om litterära föreställningsvärldar. Samtliga elever 

besitter olika erfarenheter både utifrån det de upplevt i verkligheten och den erfarenhet 

de har utifrån litteratur. Eleverna har alltså olika förförståelse och olika strategier för att 

se samband (jfr Ivarsson 2008:25). Oavsett om samtliga elever har lyssnat till samma 

berättelse så skapar de sin egen tolkning utifrån sina uppfattningar. På grund av detta 

detta har eleverna olika svar på frågorna och kan genom att delge dem till kamraterna 

hjälpa varandra att bygga föreställningsvärldar eftersom det sker ett socialt tolkande (jfr 

Langer 2005:23-30, Jönsson 2007:62). Byggandet av föreställningsvärldar bidrar också 

till att eleverna kan få en ökad läsförståelse genom utbytet med kamraterna. Genom att 

eleverna i boksamtalet får träna på sin förförståelse, att se samband och fylla i luckor 

och diskutera detta i gruppen, kan eleverna gemensamt utveckla sin förståelse (jfr 

Ivarsson 2008:24-25). Eftersom eleverna fick diskutera bokens miljö kom de in på 

frågan om det rör sig om verklighet eller fantasi. Flera av eleverna menar att det är 

fantasi på grund av de oproportionerliga föremålen i bild. Enligt Chambers så innebär 
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detta att eleverna skapar sammanhang för att förstå det lästa utifrån vår verklighet och 

våra erfarenheter (2011:138, 140). Langer menar att det är våra föreställningsvärldar 

som hjälper oss att skapa ordning på de tankar och bilder som skapas vid läsningen 

(2005:29). 

 Eleverna visade även olika delaktighet och det är intressant att fundera över de 

elever som valde att inte räcka upp handen. Jag tänker främst på Alice som visade att 

hon hade flera tankar under intervjun, men visade ytterst få under boksamtalet eftersom 

hon sällan visade intresse att svara på frågorna. Här drar jag en parallell till Langer som 

poängterar vikten av en trygghet i klassrummet där frågor välkomnas (2005:79). Kan 

Alice lägre grad av aktivitet under boksamtalet bero på bristande trygghet i klassen? 

Upplevelsen var dock att eleverna uppskattade aktiviteten och de själva skapade sociala 

aktiviteter eftersom flera viskande diskuterade bilderna i boken. Utifrån Vygotskij så 

blir aktiviteten med boksamtalet och elevernas egna samspel med bilderna ett syfte för 

eleverna att: ”[...] uppnå ett högre mål, som alltid innefattar utvecklandet av egna 

tolkningar av texten och att göra någonting av denna förståelse” (Langer 2005:111). Det 

är intressant att eleverna själva tar initiativ till samspel och det sociala utbytet även 

under läsningen, det blir alltså tydligt att de lär gemensamt med varandra. De utvecklar 

gemensamt högläsningen till en social aktivitet (jfr Simonsson 2004:33) som kan leda 

till ett gemensamt tolkande (jfr Langer 2005:30) och att eleverna utvecklas i samspelet 

enligt ZPD (jfr Ivarsson 2008:92). Utifrån min verksamhetsförlagda utbildning i klassen 

så vet jag att de brukar diskutera det höglästa, något som utifrån min erfarenhet är 

ovanligt. Jag har tidigare främst mött högläsningen som pausaktivitet i samband med 

fruktstund och en möjlig förklaring skulle kunna vara att lärarna har bristande kunskap 

om fördelar med boksamtal.  

Utifrån resultatet av intervjun med de fyra eleverna är det intressant att fundera 

över elevernas olika svar eftersom Alice och Alfred tyckte att berättelsen var bra och 

spännande, utan vidare beskrivning. När jag jämför Bellas och Benjamins svar med 

varandra upplever jag att de gav mer beskrivande svar över vad de tyckte var bra och 

spännande med boken eftersom de nämner fantasi och problemlösning som anledningar. 

Detta får mig att fundera över om eleverna befinner sig på olika nivåer av läsförståelse 

och förmåga att tolka en text. Min upplevelse är att Alfred och Alice enbart tar in det 

lästa ordet och det de kan se direkt i bild, medan Benjamin och Bella har förmågan att 

läsa mellan raderna och göra vidare tolkningar av bilden. Ytterligare en indikation på 

detta är att Alfred inte kan gissa sig till något om bokens handling utifrån dess titel, utan 
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enbart utifrån delar av omslaget. Chambers menar att vi genom högläsningen ger 

eleverna en förförståelse av vad de själva kan förvänta när de läser (2011:65). En 

slutsats jag drar är att Alfred inte besitter den förförståelse som krävs för att han ska dra 

en parallell mellan bokens titel och handling. Något som är intressant eftersom jag vet 

att klassen tidigare arbetat med högläsning där de har diskuterat en boks eventuella 

handling utifrån dess titel.  

Både under boksamtalet och under intervjun anser jag att Benjamin och Bella 

visar att de har förmågan att tänka djupare kring berättelsen. Bland annat genom att de 

båda ger rimliga förslag på bokens handling och dess eventuella slut. Detta kan tolkas 

som att de har en bättre förförståelse och har utvecklat strategier för att se samband (jfr 

Ivarsson 2008:25). Det blir under intervjun även tydligt att Benjamin och Bella vill 

möta svårigheterna de ser med egenläsning eftersom de vill försöka lista ut de svåra ord 

de kan möta. Sammantaget gör detta att jag tolkar att Benjamin och Bella har nått en 

högre nivå av läsförmåga än vad Alfred och Alice har gjort. Utifrån läsforskningens fyra 

stadier bedömer jag att Benjamin och Bella befinner sig på det ortografiska-morfemiska 

stadiet, vilket är det fjärde och sista. Detta innebär att avkodningen sker snabbt och 

automatiskt och att en vidare utveckling är just att tolka det lästa. Alfred och Alice 

skulle jag istället placera på det tredje stadiet, det alfabetiska stadiet. Detta innebär att 

eleven ljudar sig fram (Lundberg 2007:13, Ivarsson 2008:24). Detta är dock enbart 

baserat på mina tolkningar av deras svar och alltså inte på deras läsning.  

Eftersom att tre av de fyra intervjuade eleverna upplever svårigheter med 

egenläsningen är det förvånande att två av dessa ändå föredrar egenläsning. Alfred och 

Alice, som nämnt ansträngningen som en av svårigheterna med egenläsning, kan utifrån 

min tolkning ha större svårigheter att avkoda orden. Benjamin och Bella kan istället 

antas ha automatiserat läsningen vilket gör att de kan fokusera mer på textens innebörd 

och betydelse (jfr Lundberg 2007:13, Ivarsson 2008:23-24). Det är därför intressant att 

Alfred och Alice föredrar egenläsning framför att bli höglästa för, trots att de poängterat 

att det är ansträngande. Arnbak hävdar att det krävs en viss nivå av läsfärdighet för att 

nöjesläsa (SOU 2012:65, s.63), vilket jag utifrån informanternas svar ifrågasätter. 

Samtliga av de fyra eleverna uppger att de gillar att egenläsa, vilket alltså måste 

innebära att de nöjesläser. Eftersom att eleverna går i årskurs 1 befinner de sig i början 

av sin läsutveckling och bör rimligtvis inte ha hunnit utvecklat någon högre grad av 

läsfärdighet. Detta bekräftas av Alfred och Alice genom att de poängterade den 

ansträngning som krävs. Utifrån Arnbak har i så fall dessa elever antingen uppnått den 
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tillräckliga nivån av läsfärdighet eller så är inte läsfärdighet så tätt kopplat med 

nöjesläsning som forskaren hävdar, åtminstone i detta fall. Benjamin som högläser 

kapitelböcker själv varje kväll väljer egenläsning, vilket inte kan anses förvånande. 

Bella som istället verkar tycka att ordförståelsen är det svåra föredrar att bli högläst för, 

trots att hon alltså inte poängterat ansträngningen. Min tolkning är att detta kan bero på 

att hon nått längre i sin läsning och alltså ha en djupare läsförståelse, vilket blir ett 

problem när hon kan stöta på svåra ord. Dock var hon den av de 12 observerade 

eleverna som beskrev alla de svåra ord som läraren frågade om vid högläsningen. Detta 

anser jag förtydligar tolkningen av att hon befinner sig på en högre nivå baserat på den 

ordförståelse hon visar. Bella är den av de fyra intervjuade eleverna som blir högläst för 

varje kväll av en förälder, vilket skulle kunna förklara hennes bredare ordförråd (jfr 

Jönsson 2007:61).  

5.2 Bokval 

Elevernas svar vid intervjuerna gör det svårt att utläsa vad det egentligen är som tilltalar 

dem vid val av bok. Samtliga återkommer till att de föredrar spännande och roliga 

böcker, men samtidigt läses böcker om hästar och möss. Det är dock oklart om dessa 

djurböcker faller in under spännande och roliga böcker eftersom eleverna enbart 

förklarade att de handlar om dessa djur. Något som däremot är tydligt vid intervjun med 

eleverna är bildernas betydelse för bokvalet. Samtliga uppger att de tittar på bilderna för 

att se om en bok verkar intressant i form av om den är rolig eller spännande. Bildernas 

betydelse för bokval framhävs även i Simonssons studie som en avgörande faktor 

(2004:203), vilket informanterna bekräftar. Eleverna tittar även på framsidan, bläddrar 

och tittar på bilderna samt läser lite. Bildernas betydelse framhävs dock enbart som en 

viktig del i bokvalet i skolan. Vad gäller böcker vid högläsning i hemmet så är det 

snarare handling och genre som styr valet.  

Intressant angående informanternas svar i diskussion om bokval är Alfred som 

först säger: ”Jag bara tar någon”. Min uppfattning är att han ändrar sig för att han blir 

påverkad av Alices svar, men jag tror samtidigt att även han delvis funderar över sitt 

val, även om han eventuellt inte är medveten om det. Gissningsvis tittar även han på 

bokens framsida och läser bokens titel, men detta är bara en spekulation. Det är även 

möjligt att han inte funderar över sina bokval för att han inte nått någon högre nivå av 

läsutveckling, vilket jag varit inne på tidigare. Om all hans energi går åt till att avkoda 

orden, finns risken att han inte förstår det han läser (jfr Jönsson 2007:61) och därför har 



 

29 

 

bokvalet ingen större betydelse. Att han trots detta vet vad han gillar för genre (roligt 

och spännande) kan ha att göra med att han helt enkelt gillar att lyssna till denna typen 

av böcker när någon högläser för honom. Alltså att han finner böckerna intressanta och 

meningsfulla (jfr Jönsson 2007:14, 157, Edfeldt 2007:8).  

Det hade varit intressant att observera eleverna i skolan när de väljer ut sina 

läseböcker för att se om det överensstämmer med deras föreställningar. Det hade även 

varit intressant att undersöka hur stort utbud av böcker som finns i elevernas hem, likaså 

om de brukar besöka biblioteket utanför skoltid. Det hade även kunnat vara betydande 

att få reda på föräldrarnas egna läsvanor och deras inställning till läsning, eftersom detta 

troligen speglar av sig på barnen. Eftersom att jag enbart frågar barnen så kan jag inte 

veta om det de berättar stämmer överens med verkligheten.  

De fyra intervjuade eleverna föredrar roliga och spännande böcker. Eleverna går i 

princip tillväga på samma sätt när de väljer en bok, nämligen genom att titta på 

framsidans bilder, bilderna i boken samt läsa delar av texten. Ingen av eleverna nämner 

att de läser bokens titel eller baksidestexten. Vid bokvalet i samband med högläsning i 

hemmet är det flera av de intervjuade eleverna som väljer bok tillsammans med ett 

syskon. I dessa sammanhang poängteras inte bildernas betydelse av någon av eleverna. 

Detta kan antas bero på att eleverna har en inblick i böckerna som finns i hemmet och 

att de därför redan vet vad de handlar om. Av denna anledning är inte bilderna av 

samma betydelse för bokvalet hemma som det är i skolan där det finns fler okända 

böcker att välja mellan. Eleverna uppger även delvis olika genre vad det gäller bok för 

läsläxa och bok som föräldrarna högläser i hemmet. Det är oklart om detta beror på det 

utbud som finns i skolan och i hemmet eller om eleven blir påverkad av kamrater i 

skolan eller föräldrar och syskon i hemmet. Benjamin är den enda som tar upp utbudet i 

hemmet som en faktor eftersom han menar att böckerna om Lasse-Maja är en av få 

böcker som de har på svenska. Ingen av de andra eleverna tar upp denna aspekt men 

givetvis påverkar utbudet elevernas val.  

Ingen av eleverna tar upp bokens svårighetsgrad som en motivering vid bokvalet. 

Eleverna uppger dock att de ofta läser lite i boken, något Bella menar att hon gör för att 

se om den verkar bra. Det är oklart om övriga elever enbart läser av samma anledning, 

eller om det är för att se om boken ligger i linje med deras läsförmåga. Vid valet av de 

så kallade Stjärnböckerna är läraren med och ser till att eleven hamnar på rätt nivå, 

vilket kan vara en förklaring till att eleverna inte har reflekterat över detta. Dock 

förklarar inte detta valet av böcker hemma, men det kan också bero på att det kanske 
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enbart finns nivåanpassade böcker i hemmen. Jönsson framhäver att eleven vid 

egenläsning ofta väljer bok utifrån intresse och potential (2007:157), något som alltså 

inte överensstämmer med informanternas svar.  

5.3 Läskunnandets betydelse 

På frågan om vikten av att kunna läsa så uppger samtliga av de fyra intervjuade eleverna 

att det är viktigt och tre av fyra kopplar samman detta med skolan. De menar även att 

det är utifrån lärarens skull de behöver kunna läsa för att läraren inte har tid att enbart 

hjälpa en elev hela tiden. Den givna tolkningen av detta blir att det är just elevernas 

klasslärare som använt detta som motiv till varför eleverna måste lära sig att läsa. På så 

vis är det tydligt att de har påverkats av den miljö de befinner sig i. Detta kan jämföras 

med Heath och Ivarsson som skriver att språkförmågan och bokkultur påverkas av 

omgivningen (Heath 1986:70, Ivarsson 2008:33), något som jag anser är applicerbart 

även vad gäller åsikter av typen ovan. Bella är den som gör en koppling till vardagen 

eftersom hon framhäver problem som kan uppstå när man exempelvis ska baka. Hon 

kan alltså se nyttan i ett större perspektiv i jämförelse med de andra eleverna.  

De fyra intervjuade eleverna har föreställningen att läsning är något positivt där 

tre föredrar egenläsningen, trots att de uppger att fördelarna med att bli höglästa för är 

att det är jobbigt att egenläsa. Det är ett intressant resultat i förhållande till det 

nedåtgående läsintresse som presenterades i inledningen av arbetet (jfr SOU 2012:65, 

PIRLS 2011). Eftersom att det är elever i årskurs 1 som har fått delge sina 

föreställningar är det nödvändigt att ta med deras ålder i resonemanget. Eftersom att 

eleverna nyligen lärt sig att läsa kan de antas ha en högre grad av nyfikenhet för läsning. 

Samtidigt kan detta innebära att de också ser det som något svårt och jobbigt och skulle 

därför lika gärna kunna vara negativt inställda till det eftersom det är ansträngande. 

Informanterna uppger som sagt en positiv inställning, trots den ansträngning som krävs. 

Det kan även vara värt att fundera över om det är min påverkan som intervjuare som ger 

detta resultat, att eleverna har svarat det de tror att jag vill höra.  

 

5.4 Förslag till vidare studier 

Under studien har tankar väckts om vidare forskning utifrån min studie och mina 

resultat. Eftersom att samtliga av de intervjuade eleverna hade en positiv föreställning 

om läsning hade det varit intressant att följa dessa elever under en längre period för att 

se om intresset håller i sig. Om intresset istället avtar hade det varit intressant att studera 
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anledningar till detta. Det hade även varit intressant att studera de elever som jag 

upplevde hade nått en högre grad av läsutveckling i andra ämnen för att se om de har 

enklare för sig i jämförelse med elever som inte nått lika långt (jfr. Simonsson 2004:31). 

Hemmets påverkan hade varit ytterligare en aspekt värd att studera vidare för att se om 

det går att finna något samband mellan elevens nivå för läsutveckling och hemmets 

inverkan på detta (jfr Ivarsson 2008:92).  
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http://www.skolverket.se/regelverk/de-nationella-styrdokumenten-1.9533
http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/laslyftet
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2941
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2941
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2941
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pirls
http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/02/57/65903c80.pdf
http://www.ur.se/Produkter?q=l%C3%A4ssugen
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Bilaga A – Underlag till boksamtal 

Bok: Var är min syster? av Sven Nordqvist (2007)  

(Visa boken och läs titeln) Vad kan den tänkas handla om?  

 

Säg något du gillade med boken 

 

Säg något du ogillade med boken 

 

Säg något du inte förstod i boken 

 

Säg något du känner igen, ett återkommande tema, en återkommande figur 

 

Vilka är huvudpersonerna? 

 Vad heter de? 

 

I vilken miljö befinner de sig? 

 Är det verklighet eller fantasi?  

 Hur vet du det? 

 

Vad har systern varit medan de letat?  
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Bilaga B - Observationsschema  

 

Elev 

      

 

Visar  

koncentration 

      

 

Visar intresse 

för bilderna 

      

 

Gillar texten 

      

 

Ogillar texten 

      

 

Har frågor om 

texten 

      

Ser 

sammanhang/ 

kopplingar 
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Bilaga C – Intervjuguide  

Vad tyckte du om boken? 

 Varför? Varför inte?  

 

Vad tycker du om högläsningen i skolan?  

 Förklara! Varför/Varför inte?  

 

Vad tycker du om att läsa? 

 Förklara! Varför/Varför inte? 

 

Tycker du det är viktigt att kunna läsa? 

 Förklara! Varför? 

 

När lärde du dig att läsa? 

 

Vad tycker du om att ha läsläxa? 

 Förklara! Varför/Varför inte?  

 

Hur väljer du ut din läsbok? 

 

Läser du andra böcker/tidningar hemma?  

 Nej – Varför? 

 Ja – När läser du? 

 Läser du högt för någon?  

 

Brukar någon hemma läsa för dig? 

 Vem väljer bok?  

 När läser ni? 

 

Vad gillar du bäst: egenläsning eller att bli högläst för? 

 Varför? 
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Bilaga D – Missivbrev 

Hejsan! 

Jag heter Victoria Olsson och jag har gjort praktik i klassen under vecka 9-13. Jag läser 

sista terminen på grundlärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö och har just 

påbörjat mitt Självständiga arbete II i ämnet svenska. Min handledare heter Maria 

Nilson och är lektor vid institutionen för film- och litteratur.  

I arbetet ska jag undersöka barns tankar om läsning i skolan och i hemmet. Till mitt 

arbete kommer jag att samla in material genom att göra en observation av eleverna i 

klassen i samband med att X håller i ett boksamtal som jag har planerat. Min tanke är 

sedan att intervjua 2-3 elever i grupp i två omgångar, alltså totalt bara 4-6 elever i 

klassen som kommer att delta i intervjun. Under intervjun kommer jag att filma 

samtalet, för att vid transkribering kunna skilja på vem som säger vad. Det är bara jag 

och eventuellt min handledare och examinator som kommer att se på inspelningen och 

därefter kommer filmen att raderas. Jag förhåller mig till de forskningsetiska principerna 

vilket innebär att deltagandet är frivilligt och barnen förblir helt anonyma i mitt arbete. 

För att intervjua barnen behöver jag nu Ert godkännande. Om Ni godkänner att jag 

intervjuar ert barn: vänligen fyll i nedan uppgifter och lämna lappen åter till Susanne 

senast torsdagen den 16 april. (Om ni ej vill att ert barn ska delta behöver ni ej lämna in 

något.) 

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till xxxx@xx.com. 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning, 

Victoria Olsson 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Härmed godkänner jag att mitt barn ___________________________________ 

får observeras under specifik lektion, samt intervjuas om detta blir aktuellt, i syfte att 

bidra till information för Victoria Olssons självständiga arbete under vårterminen 2015. 

Varken barn, skola eller kommun kommer att kunna identifieras i arbetet. 

Videoinspelning och transkribering kommer enbart att visas för handledare och 

examinator och inspelning och transkribering kommer att raderas vid kursens slut.  

____________________________________________ _____________________ 

Namn     Ort & Datum 

____________________________________________ _____________________ 

Namn     Ort & Datum 




