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Sammanfattning  Att inneha ett rikt språk är betydelsefullt för att leva och verka i 

dagens samhälle som omges av text och samtal. Barns läsförmåga 

och intresse för litteratur har senaste decenniet försämrats. Därför 

är det av stor vikt att lärare applicerar högläsning i undervisningen 

och bearbetar den på ett varierat sätt, exempelvis genom drama. 

Ansatsen är baserad på aktionsforskning där fokus låg på att 

utveckla VFU-verksamhetens praktik. Syftet med studien är att 

bidra med kunskap om språkutvecklande arbetssätt för bearbetning 

av högläst skönlitteratur. Aktionerna genomfördes med 

högläsning, dramabearbetning i grupper, dramapresentation och en 

enskild reflektion. Data samlades in med hjälp av videoinspelning 

och loggboksskrivande som sedan analyserades. I resultatet 

synliggjordes fyra kategorier: Elever bearbetar genom upprepning, 

elever bearbetar genom koppling till sin omvärld, elever bearbetar 

genom koppling till känslomässiga erfarenheter och elever 

bearbetar genom att fantisera. Studiens centrala slutsats är att 

dramatisering vid bearbetning av skönlitteratur har bidragit till 

engagemang i textens innehåll, vilket i sin tur underlättade för 

eleverna att relatera innehållet till sin omvärld eller uttrycka 

emotionella erfarenheter. Genom denna studie vill vi 

uppmärksamma och inspirera lärare kring hur bearbetning av 

högläsning kan utformas. Framtida forskning bör inriktas kring 

andra kreativa sätt högläsning kan bearbetas för att gynna elevers 

språkutveckling.  

 
 

 

 

 

 



 

Förord 
 

Vårt intresse i att genomföra forskningen grundar sig i ett intresserande av hur lärare kan 

skapa kreativa lärsituationer för att utveckla elevers språk. Vi vill att alla individer ska känna 

en inre lust att vilja lära sig läsa och uppleva läsundervisningen meningsfull. Intresset för 

studien kom även då vi vill kunna möta varje individs behov och förutsättningar och därför är 

det betydelsefullt att variera metodiken i undervisningen.  
 

Under hela arbetsprocessen har vi hjälpts åt och skrivit samtliga delar tillsammans. Vi har 

suttit ihop och planerat och båda har dokumenterat på varsin skola. Den insamlade empirin 

har vi tillsammans analyserat och granskat för att sedan kunnat skriva resultat och diskussion 

gemensamt. Valet till att bedriva hela arbetsprocessen ihop är för att vi anser att det är 

värdefullt att samtala och reflektera med varandra, för att skapa gemensam kunskap och se 

utifrån olika perspektiv. 
 

Vi vill framföra ett stort tack till alla medverkande lärare, elever och rektorer som planerade, 

agerade, observerade och reflekterade tillsammans med oss. Ett stort tack vill vi också rikta 

till våra handledare Anna Ida Säfström och Ann-Christine Wennergren samt våra 

studiekamrater som gett konstruktiva förslag och kommentarer för att fördjupa våra 

tankegångar under processens gång. Vi vill även rikta ett tack till varandra för ett gott 

samarbete och för att vi stöttat och trott på oss själva, under många långa dagars slit. Under 

alla förhållanden har vi kämpat för att nå vårt mål, att slutföra detta examensarbete. Till sist 

måste vi givetvis tacka våra familjer och vänner som stått ut med att vi suttit och skrivit på 

arbetet allt för ofta. Nu kan vi återigen återvända till civilisationen och umgås med er.  

 

Halmstad den 8 juni 2015  

 

Klara Rundgren och Elin Svensson  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 

INLEDNING ............................................................................................................................. 1 
SYFTE ................................................................................................................................................................ 2 

STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER ........................................................................................ 2 
TIDIGARE FORSKNING ................................................................................................................................... 3 

Språkutveckling ............................................................................................................................................... 3 
Högläsningens betydelse för eleven ........................................................................................................ 4 
Att samtala om texter .................................................................................................................................... 5 
Att använda drama i undervisningen ...................................................................................................... 6 

GENOMFÖRANDE ................................................................................................................. 7 
FÖRUTSÄTTNINGAR ....................................................................................................................................... 7 
GENOMFÖRANDE I PRAKTIKEN ................................................................................................................... 7 

Dataproduktion ............................................................................................................................................... 8 
ANALYSMETOD .............................................................................................................................................. 9 
ETISKA ASPEKTER .......................................................................................................................................... 9 
TROVÄRDIGHET........................................................................................................................................... 10 

RESULTAT ............................................................................................................................ 11 
ELEVER BEARBETAR GENOM UPPREPNING ........................................................................................... 11 
ELEVER BEARBETAR GENOM KOPPLING TILL SIN OMVÄRLD ............................................................ 13 
ELEVER BEARBETAR GENOM KOPPLING TILL KÄNSLOMÄSSIGA ERFARENHETER ....................... 15 
ELEVER BEARBETAR GENOM ATT FANTISERA...................................................................................... 16 
SAMMANFATTNING AV RESULTAT .......................................................................................................... 17 

DISKUSSION ......................................................................................................................... 17 

DIDAKTISKA IMPLIKATIONER ..................................................................................... 20 

EGNA LÄRDOMAR ............................................................................................................. 20 

REFERENSER 

 

BILAGOR  

BILAGA A KLASSERNAS TANKEKARTOR  

BILAGA B DEN SKÖNLITTERÄRA BOKENS HANDLING 

BILAGA C PEDAGOGISK PLANERING  

BILAGA D BREV TILL KLASSEN FRÅN NILS  

BILAGA E UTVÄRDERINGSSTENCIL  

BILAGA F TABELL 1. ANALYSTABELL  

BILAGA G INFORMATIONS- OCH SAMTYCKESBREV 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



1 

Inledning  

I 3A:s klassrum högläser läraren med sin inlevelsefulla stämma sista meningen på 

kapitlet. Ture och hans klasskompisar sitter tysta och förväntansfulla över vad som 

ska hända härnäst. Läraren berättar att de gruppvis ska få diskutera och dramatisera 

om vad de skulle gjort om de varit huvudpersonen. Eleverna går snabbt till sina 

grupper och börjar samtala. Ture och hans gruppmedlemmar för en livlig diskussion. 

Tillsammans kommer de fram till ett förslag som de dramatiserar för klassen. Ture 

tycker om när läraren högläser och när han får arbeta vidare med det som han har 

lyssnat till tillsammans med sina klasskompisar, därför längtar han till varje 

högläsningstillfälle. 

 
I texten ovan berättar Ture som går i årskurs tre att han tycker om att lyssna till högläsning 

och att bearbeta det på ett varierat sätt tillsammans med sina klasskompisar. Precis som 

berättelsen kommer denna studie att synliggöra ett arbetssätt där elever gruppvis får bearbeta 

högläst skönlitteratur med stöd av dramapedagogik1. Argument som ligger till grund för 

studien är resultaten från PIRLS2
 (Skolverket, 2012), som visat att svenska elever i årskurs 

fyra har försämrat sina läskunskaper över senaste decenniet. Språkutveckling påverkas 

positivt när elever får lyssna kontinuerligt till högläsning (Feitelson, Goldstein, Iraqi & Share, 

1993). Däremot har det i Meyers, Stahls, Linns och Wardrops (1994) studie visat sig att 

högläsning inte är någon magisk företeelse för elevers läsprestationer. Författarna menar att 

det är betydelsefullt att läsningen sätts i ett sammanhang för att ett lärande ska kunna ske, till 

exempel när elever får bearbeta det som läses. Det har också visat sig att det är betydelsefullt 

att lärare vid högläsning skapar förutsättningar för att bearbeta det höglästa (Fisher, Flood, 

Lapp & Frey, 2004).  

 

Andra faktorer som påverkar det valda området är att den svenska skolan blivit allt sämre på 

att undervisa elever i läsning, vilket har bidragit till minskad läslust och att allt färre unga 

läser skönlitteratur (SOU 2012:65). Enligt Litteraturutredningen3
 kan försämrad läsförmåga 

leda till att elever får en begränsad förståelse och förmåga att tillgodogöra sig texter, vilket 

kan påverka andra skolämnen. I kursplanen för ämnet svenska ska elever i undervisningen få 

möta skönlitteratur och ges förutsättningar till att utveckla sitt språk, sin identitet och sin 

förståelse för omvärlden (Skolverket, 2011). Dessutom lyfts det fram att elever ska få 

möjligheter till att lära sig lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.  

 

Vi tog tidigt kontakt med berörda lärare, där en diskussion fördes om att vissa elever hade 

bristfälliga kunskaper i läsförståelse. Utifrån samtalet kom vi tillsammans fram till att de 

flesta av eleverna tycker om att lyssna till högläsning men att bearbetningen inte varit 

tillräckligt varierande. För att bearbetningen av högläsningen ska utveckla elevernas lärande 

har vi tillsammans med lärarna valt att bedriva aktionsforskning, där eleverna får bearbeta 

högläst text tillsammans i grupper. Det har visat sig att elevers lärande och sociala förmåga 

påverkas positivt av att arbeta tillsammans (Gillies & Boyle, 2010). 
 

                                                        
1 Sternudd (2000) redogör för att drama anknyts till skådespel och att agera. Vidare menar författaren att pedagogik innebär att leda någon till 
kunskap, då det innefattar fostran och undervisning. Dramapedagogik betyder att människor agerar tillsammans där fiktiva situationer skapas 

med hjälp av fantasin och ett samspel sker mellan varandra.  
2 P                          P                                                                                                          
                                                                                       P                                                    

                                                                                  a (Skolverket, 2012). 
3 Litteraturutredningen är en kommitté som är tillsatt av Regeringen med syfte att analysera litteraturens status i Sverige (SOU 2012:65). 
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Eleverna i studien har varit delaktiga i planeringen genom att de fått inflytande över hur de 

vill bearbeta högläsningen. Våra samtal med eleverna utmynnade i en tankekarta. Utifrån 

tankekartorna utformades ett arbetssätt med högläsning där eleverna i grupp fick uttrycka det 

som lästes genom drama. Att använda dramapedagogik som hjälpmedel i undervisningen kan 

enligt             ) öka elevers läsförståelse. Drama kan också bidra till ett ökat intresse 

och motivation för att lära om litteraturens handling (Kabilan & Kamaruddin, 2010).  

 

Syfte  
 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om språkutvecklande arbetssätt för bearbetning 

av högläst skönlitteratur. 

 

Med utgångspunkt från syftet kommer aktionsforskningen att behandla följande 

frågeställning: På vilka sätt bearbetar elever i årskurs tre högläst skönlitteratur med stöd av 

drama? 

Studiens utgångspunkter   
 

I följande kapitel beskrivs ett sociokulturellt perspektiv där studien har sin teoretiska 

utgångspunkt. Därefter följer ett avsnitt om tidigare forskning som inleder med barns 

språkutveckling följt av vad högläsning har för inverkan på individens lärande. Avsnittet 

avslutas med en redogörelse om hur elever kan samtala om texter samt dramapedagogikens 

betydelse på elevers språk. Kapitlet är uppbyggd av studiens teoretiska begrepp samt tidigare 

forskningsresultat för att synliggöra en helhetsbild och förförståelse för hela studien.  

 

Vi har valt att rama in studien med ett sociokulturellt perspektiv på lärande, eftersom hela 

undersökningen har inneburit ett arbete där både lärare och elever lär tillsammans med andra.  

Ett sociokulturellt perspektiv innebär vikten av samspel och interaktion mellan människor 

(Vygotskij, 2001). Lärande sker i samspel och i samspelet finns en utvecklingspotential hos 

varje individ. Det centrala i denna teori om lärande är att individen lär sig bättre av att få 

handledning av andra människor, eftersom samarbete gör det möjligt för individen att lösa 

svårare uppgifter än på egen hand.  
 

“D                       z    ”                               V         (2001) för att 

förklara sina tankar om vikten av utveckling och ett socialt samspel. Vygotskij menar att 

barns utveckling kan ses utifrån två stadier. Det första stadiet handlar om vad ett barn kan 

göra självständigt just nu i sin utvecklingsprocess. Det andra stadiet handlar om när ett barn 

kan lösa en uppgift med hjälp av eller vägledning från en mer kunnig person. Barnet i 

samarbete lyfter sig till en nivå där de kan lösa svårare intellektuella uppgifter. Vygotskij 

förklarar att skillnaden mellan de två utvecklingsstadierna är zonen för möjlig utveckling. 

Samspelet är en avgörande faktor för att nå denna utvecklingsnivå, eftersom samspelet med 

vuxna eller mer kunniga kamrater ger barnet en möjlighet till att konstruera kunskap 

tillsammans och på så sätt klara det sedan på egen hand. Den mer kunniga kamraten ökar 

samtidigt sin egen förståelse när hen hjälper den andres lärande.  

 

Ett av förskolans och skolans viktigaste uppdrag är att ge förutsättningar för samlärande 

(Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). Samlärande innebär delaktighet, 

kommunikation och mångfald av tankar och idéer. När barn verkar i en gemensam miljö, där 

de ges möjlighet att dela värderingar, kunskaper och språk, skapar de mening och förståelse. I 
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Gillies och Boyles (2010) studie har det visat sig att elevers lärande och sociala förmåga 

påverkas positivt av att arbeta tillsammans. För att lärande ska kunna ske är det en 

förutsättning att elever kan samarbeta och att klimatet i klassrummet är tillåtande och positivt 

samt att lärandet upplevs som lekfullt, meningsfullt och roligt (Williams et al., 2000). 

Författarna påtalar även att i klassrummet är det betydelsefullt att lärare organiserar ett 

gemensamt lärande där barn och vuxna skapar mening tillsammans. Att elever i klassrummet 

får möjlighet att skapa och söka kunskap genom diskussioner har betydelse för att få en god 

pedagogisk miljö. Dysthe (1996) benämner begreppet ett “                     ”     ett 

klassrum där varje individs röst är värdefull och där samlärande sker. Författaren betonar 

vikten av den muntliga och skriftliga användningen av språket för individens språkutveckling. 

För språkets grund, hävdar även Edwards (2008), att den muntliga kommunikationen att 

samtala, att berätta och att lyssna är av stor vikt, eftersom i samspel med varandra tar barn till 

sig kunskaper. Det är genom samspel och kommunikation med andra som förståelse kan 

skapas, för att ett lärande ska kunna ske måste därför individen kommunicera (Jönsson, 2007). 

 

Tidigare forskning  
 
Avsnittet har strukturerats med följande underrubriker: språkutveckling, högläsningens 

betydelse för eleven, att samtala om texter och att använda drama i undervisningen.  

 

Språkutveckling  

 

Enligt Lundberg (2010) präglas individens vardag av text och samtal och dessa två 

kommunikationsformer skiljer sig åt. I samtal får barn en god vägledning av tonfall, gester, 

blickar, ansiktsuttryck och kroppsspråk. I skriftspråket får individen endast tillgång till 

skrivna ord, dess ordböjning och ordföljd. Det är viktigt att göra barn medvetna om 

läsningens betydelse, då det ligger till grund för att utveckla kunskaper och färdigheter i andra 

ämnen (Eckeskog, 2015). Under hela livet utvecklas ordförrådet och redan i förskoleåldern 

utvecklas barns uttal och grundläggande grammatik (Strömqvist, 2003). Författaren redogör 

för att s                                           inte har någon slutpunkt. Därför är det 

betydelsefullt att högläsningen sker under hela livet (Fox, 2003). 

 

Det är av stor vikt, enligt Lundberg (2006), att barn blir medvetna om uppbyggnaden av orden 

och att de får en förståelse för abstrakta och svårfångade fenomen i ett ord för att de ska 

kunna läsa. Barn lär sig inte läsa genom att enbart lyssna eller få kunskap om bokstäver, utan 

det förutsätts att de får förståelse för att de talade orden kan delas upp i mindre segment eller 

fonem, det vill säga språkljud. Enligt Lundberg och Herrlin (2005) underlättar fonologisk 

medvetenhet ordavkodningen, vilket i sin tur gynnar flytet i läsningen. Fast (2008) de         

                                                                                        

                           Ordavkodning innebär inte att barnet förstått den alfabetiska 

principen utan det kan förklaras med att individen kan identifiera de skrivna orden (Lundberg 

& Herrlin, 2005). När elever kan läsa en sammanhängande text tillräckligt snabbt och felfritt 

samt med rätt satsmelodi innebär det att hen kan läsa en text med flyt. Läsförståelsen hänger 

intimt samman med flytet i läsningen. Författarna beskriver att flytet har en positiv påverkan 

på läsförståelsen, samtidigt som god läsförståelse tillför bättre flyt i läsningen. Att individen 

innehar en god läsförståelse är betydelsefullt för att skapa sig ett positiv läsintresse. Begreppet 

läsförståelse beskriver Bråten (2008) som att utvinna och skapa mening med en text, det görs 

när läsaren genomsöker och interagerar med den. 
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Lärare har ett viktigt uppdrag då de ska se till att varje enskild elev får det stöd och den 

stimulans som behövs för att utveckla sitt skriftspråk (Lundberg, 2006). Det är av stor 

betydelse att lärare möter alla elever utifrån individens utvecklingsnivå, då barn kommer till 

skolan med olika erfarenheter och kunskaper. Lundberg redogör för att vissa barn dagligen 

har fått lyssna till högläsning och på så sätt fått ett ökat ordförråd och en känsla för 

skriftspråket, samtidigt som deras intresse till lärandet i skolan är stort. Vidare menar 

författaren att barn som inte fått ta del av daglig högläsning kan komma till skolan otrygga, 

rädda och med bristfälligt ordförråd. Lundberg poängterar att lärare måste fortsätta att utmana 

elever som knäckt koden för att de inte ska avstanna i sin progression och för att stimulera 

dem att vidareutveckla sin lust och glädje till läsning.  

 

Högläsningens betydelse för eleven  

 

Studien innefattar högläsning innan dramabearbetning därför lyfter vi fram kopplingar mellan 

arbetssättet, elevers språk, läsintresse samt koncentrationsförmåga. Det är viktigt att lärare 

läser dagligen för barn både i förskola och i skola, detta ger barn som inte får lyssna till 

högläsning i hemmet en möjlighet att komma i kontakt med det skrivna språket och med de 

känslor som förmedlas i berättelser (Svensson, 1998). Det bästa hjälpmedlet för att ge barn en 

positiv språkutveckling och ett rikt språk är med hjälp av böcker. Likaså Jönsson (2007) 

poängterar att högläsning har en positiv effekt på elevers språkutveckling. Om barn får 

kontinuerlig högläsning påverkas språkutvecklingen positivt, då språket blir mer ordentligt, 

tydligt och grammatiskt, såväl muntligt som skriftligt (Feitelson et al., 1993). Däremot hävdar 

Meyer et al. (1994) att vid högläsning får elever inte någon direktkontakt med skriftspråket, 

vilket kan påverka avkodningen negativt. Författarna menar att avkodning innebär att kunna 

koppla samman bokstavsnamn och bokstavsljud. Samtidigt belyser Meyer et al. att höglästa 

texter måste sättas i ett sammanhang, exempelvis att elever aktivt får delta i samtal kring det 

som läses, för att det ska gynna språkutvecklingen. Även Fridolfsson (2015) poängterar vikten 

av att samtala efter högläsning för att skapa goda förståelsestrategier för texters innehåll. När 

elever får lyssna till högläsning kan det även främja och inspirera deras fortsatta individuella 

läsning (Jönsson, 2007). Även Lundberg (2010) redogör för detta, eftersom barns intresse för 

litteratur ökar då de får möta olika textvärldar. Genom ett långsiktigt och varaktigt intresse för 

läsning kan barns läsförmåga utvecklas.  
 

I tidigare forskning har det visat sig att högläsning har en positiv inverkan på individens 

förmåga att lyssna (Meyer et al., 1994). Dock kan elever förlora koncentrationen när vuxna 

läser högt för dem, därför är det viktigt att lärare är uppmärksamma och lyhörda på signaler 

hos elever, det vill säga deras gester och mimik (Jönsson, 2007). En liknande diskussion förs 

av Edwards (2008) som menar att elever tappar koncentrationen när de har svårt för att skapa 

sig en inre bild av sammanhanget utifrån det höglästa. Vidare hävdar författaren att elever 

som inte förstår kontexten i högläsningen kan komma att känna sig utanför om andra i klassen 

verkar förstå textens innehåll. Samtidigt betonar Lundberg (2010) att elever under 

högläsningstillfället får öva på att koncentrera sig och även på att vara uppmärksam.  

    

För att skapa en gynnsam högläsningsundervisning är det betydelsefullt att lärare väljer 

böcker efter elevers intresse och att det finns ett tydligt syfte med den valda boken (Fisher et 

al., 2004). Enligt Nilsson (2007) är det även av stor vikt att lärare väljer texter som motiverar 

elever och att de kan relatera till bokens innehåll, detta för att högläsningen ska bli 

meningsfull. När elever kan relatera textens innehåll till egna erfarenheter och upptäcker i 

böckernas värld att de inte är ensamma om att känna vissa känslor, som exempelvis rädsla och 

sorg, kan även deras självkänsla stärkas (Edwards, 2008). Utifrån det som nämns ovan om 
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högläsningens betydelse, redogör Fox (2003) för att vuxna aldrig ska sluta högläsa för barn 

även när de själva kan läsa.  

 

Att samtala om texter  

 

Vid samtal om texter kan elever röra sig kring innehållet på olika sätt och på så vis uppvisa 

olika kompetenser. Det är betydelsefullt att tala om texters innehåll, eftersom individens 

språkutveckling samt läsförståelse kan främjas. Att samtala om litteratur kan hjälpa elever till 

att skapa en förståelse och utmanar tänkandet (Jönsson, 2007). Det är betydelsefullt att 

diskutera textens innehåll och sätta det i ett sammanhang för att gynna individens 

språkutveckling (Meyer et al., 1994). Även Liberg, Geijerstam och Folkeryd (2010) belyser 

vikten av att samtala om texter då det är ett sätt att skapa förutsättningar för lärande. Dialogen 

bidrar till en större förståelse för texten, eftersom kamraters tankar och åsikter delas med 

varandra (Tengberg, 2011). Textrörlighet är ett begrepp som Liberg et al. (2010) använder för 

att tydliggöra individens förståelse och förhållande till en text. Elever som är textrörliga kan 

samtala om texters innehåll på flera skilda sätt, textbaserad rörlighet, utåtriktad textrörlighet 

och interaktiv textrörlighet. Författarna beskriver textbaserad rörlighet som att läsaren 

befinner sig nära textens innehåll. Det kan innebära att läsaren upprepar ett par ord eller 

beskriver några viktiga delar från texten. Utåtriktad textrörlighet visas när elever associerar 

utåt till andra kunskaper och erfarenheter för att fördjupa bearbetningen. Läsaren anknyter då 

exempelvis till sina personliga upplevelser eller tidigare skolkunskaper. När elever anknyter 

texter till dess mottagare och syfte använder de sig av en interaktiv textrörlighet. Då har 

läsaren, enligt Liberg et al. distanserat sig från textens innehåll. Det är av stor vikt att klargöra 

att de tre olika textrörligheterna kan användas i olika sammanhang och ingen är bättre eller 

sämre än den andra (Folkeryd, Geijerstam & Edling, 2006).  

Vidare kan läsares samtal om litteratur beskrivas med begreppet litterär kompetens (Torell, 

2002). Läsaren kan uppvisa olika grader av litterär kompetens, vilka är konstitutionell 

kompetens, performanskompetens och literary transfer-kompetens. Torell beskriver den 

konstitutionella kompetensen som att läsaren har förmågan att under textbearbetningen 

fantisera och denna kvalifikation har varje individ naturligt. Performanskompetens innebär att 

läsaren har förmågan att analysera och diskutera texters struktur och komposition. 

Kompetensen utvecklas i en social kontext och är därmed inte en naturlig färdighet. När 

läsaren har förmågan att under samtalet koppla texten till sitt personliga liv och sin 

erfarenhetsvärld, lyfter Torell, att man uppvisar en literary transfer-kompetens. Eriksson 

(2002) påtalar att när elever kopplar textens innehåll till egna erfarenheter förstås texten och 

det egna livet bättre. Dock menar författaren att fokus på egna erfarenheter kan komma att 

dominera över textens innehåll och att samtalet kan bli för personligt. Samtidigt betonar 

Eriksson att det väcker ett intresse och engagemang till att bearbeta litteratur när läsaren får 

relatera till egna erfarenheter.  

Genom att elever får samtala kring texters innehåll utvecklas läsförståelsen (Fridolfsson, 

2015). Även Reichenberg och Löfgren (2014) menar att elevers läsförståelse ökar genom att 

lärare-elev och elev-elev samtalar kring texter som höglästs. När elever samtalar om text 

tränar de lässtrategier som krävs för att utvecklas till aktiva och strategiska läsare som kan 

läsa mellan och bortom raderna samt ifrågasätta texters auktoritet (Reichenberg & Lundberg, 

2011). Språkutvecklingen gynnas även av att samtala om böcker, då den verbala förmågan 

utvecklas genom att diskutera, argumentera och delge erfarenheter med varandra (Bommarco, 

2006). Om lärare möter alla elevers tankar om bokens handling kan berättelsen dock förlora 

sin fart och elever riskerar då att tappa sin koncentration                             
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D               iksson & Fellenius, 2006). Däremot påtalar Williams et al. (2000) vikten av 

att tillsammans söka kunskap genom diskussioner för att skapa ett meningsfullt lärande.  

 

Att använda drama i undervisningen  

 

Att använda dramapedagogik i undervisningen har visat sig i forskning ha betydelse för 

elevers läsintresse och läsförståelse. Att variera undervisningen skapar möjligheter för att nå 

ut till fler elever, eftersom alla lär på olika sätt. Drama i undervisningen är ett arbetssätt som 

elever upplever roligt och motiverande (Rosler, 2008). Genom att dramatisera kan elever 

befästa kunskaper som de inte glömmer lika lätt då de använder alla sina sinnen i handlandet 

och gör kunskapen till sin egen (Öfverström, 2006). Vidare menar Öfverström att det estetiska 

uttryckssättet är ett bra sätt för att kombinera lärande, intressen och nöjen i undervisningen. I 

processen sker ett samspel mellan samtliga parter, där elever får uttrycka och pröva sina 

attityder, värderingar och ställningstaganden. Även Rasmusson och Erberth (2008) hävdar att 

drama kan göra att elever utvecklar sin förmåga att kommunicera, ta ställning och samarbeta, 

eftersom det sker i grupp. Dessutom lyfter författarna att i arbete med dramapedagogik 

utvecklar elever sin förmåga att fantisera och uttrycka sig på ett varierat sätt. Liknande 

diskussion förs av Öfverström (2006) som menar att fantasin utvecklas genom att 

verkligheten kopplas in och görs till fiktiva lärandeprocesser, vilket gynnar individens 

kreativa förmåga. Dock är det viktigt att lärare tar vara på elevers rädslor som kan finnas med 

i dramatiseringar (Hägglund & Fredin, 2011). Författarna redogör för att en rädsla med drama 

kan till exempel vara att elever är oroliga för att bli sedda och hörda. Därför är det 

betydelsefullt att skapa trygghet i grupperna så att alla känner sig bekväma. 
 

En annan viktig aspekt för att använda drama i undervisningen är att det kan främja 

läsförståelsen, eftersom drama gör elever mer aktiva och fysiskt engagerade i texten samt 

bidrar till en mer positiv attityd till fortsatt läsni                ). Likaså Kabilan och 

Kamaruddin (2010) redogör för att elever blir mer intresserade och motiverade för att lära sig 

om litteratur när de ges möjlighet att uttrycka sig genom drama. I ett drama föds karaktären i 

berättelsen till liv, vilket gör det lättare för elever att relatera till handlingen och förstå dess 

budskap.             ) menar att drama är en effektiv metod för att främja elevers 

läsförståelse då de får anstränga sig för att förstå en text och när de får föreställa sig själva 

som en del av den. Därför anser författaren att drama är ett effektivare arbetssätt för att öka 

elevers läsförståelse i jämförelse med de traditionella metoderna, det vill säga individuellt 

arbete där eleven får arbeta med stenciler för att besvara frågor kring texten.  

 

Ett hinder som kan uppstå vid dramatiseringar är att elever fokuserar mer på metoden än det 

ämnesinnehåll som förväntas lära genom drama (Dahlberg & Ekebergh, 2008). Metoden kan 

då få en större betydelse snarare än utvecklandet av ämneskunskaper. En annan aspekt som 

Öfverström (2006) betonar är att lärare kan uppleva en osäkerhet vid användandet av drama, 

eftersom det kräver både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter kopplat till de 

undervisade ämnena. Detta resulterar i att lärare utesluter drama i undervisningen och 

använder istället andra metoder som de känner sig trygga i. Å andra sidan hävdar Rosler 

(2008) att elever blir mer motiverade och nyfikna över sitt lärande samt kan bli bättre läsare 

när de får arbeta med drama. Att variera undervisningen och inlärningssätt kan skapa bättre 

förutsättningar för alla individers lärande (Adomat, 2010). Även Öfverström (2006) 

poängterar betydelsen av att använda olika uttryckssätt i lärandesituationer för att öka 

undervisningens kvalité och för att skapa möjligheter för varje individ att lyckas.  
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Genomförande  
 

I denna del redovisas den ansats och de tillvägagångssätt som valts att användas i 

undersökningen. Kapitlet avslutas med hur studien har förhållit sig till de etiska principerna 

följt av forskningens trovärdighet. Eftersom vi valde att utgå från ett lokalt problemområde, 

läsundervisning, för att tillsammans implementera ett nytt arbetssätt valde vi ansatsen 

aktionsforskning. Bryman (2011) beskriver ansatsen som att forskaren tillsammans med 

deltagare samarbetar för att definiera ett problem och försöker utveckla en lösning på 

problemet. Författaren påpekar också att forskaren är med och aktivt deltar i fältet som ska 

studeras. Aktionsforskning är ett begrepp där relationen mellan de sammansatta orden aktion 

och forskning indikerar dels en handling, en aktion, och dels forskning (Rönnerman, 2012). 

Det första ordet aktion är en handling som ska prövas och iscensättas i den egna praktiken. 

Forskning som är det andra ordet är en arbetsprocess som genomförs systematiskt kopplat till 

teorier, vilket bidrar till ny kunskap. Rönnerman (2005) ser en fördel i att använda ansatsen 

när praktiker och forskare tillsammans vill skapa ny kunskap. Samtidigt menar Anderson, 

Herr och Nihlen (2007) att kritik har riktats mot aktionsforskning, eftersom resultaten kan bli 

kontextuella. Å andra sidan lyfter författarna att det är betydelsefullt att lyfta fram olika 

aspekter av trovärdighet för att göra forskningen mer giltig, vilket görs i denna studie.  
 

Förutsättningar 
 

Vi genomförde studien i två klasser i årskurs tre där vi haft vår verksamhetsförlagda 

utbildning. Den ena klassen består av 30 elever, varav 27 fick godkännande att delta i studien 

och i den andra klassen fick samtliga 24 elever medverka. De två skolorna som deltog i 

utvecklingsarbetet tillhör en medelstor stad och är kommunala. Den ena skolan är en F-6 

skola med cirka 220 elever och den andra skolan en F-9 skola med ungefär 550 elever. I 

studien involverades även klasslärarna, som är tre utbildade grundskollärare.  

 

Genomförande i praktiken  
 

Nedan följer en beskrivning av genomförandet, där inspiration har tagits från de fyra stegen i 

aktionsforskningsspiralen: planera, agera, dokumentera och reflektera (Wennergren, 2012).  

 

Lärarna blev tidigt kontaktade där en diskussion fördes om hur de ville utveckla sin 

undervisning i ämnet svenska, eftersom tidigare provresultat som genomförts i klasserna 

visade att vissa elever var i behov av att träna sin läsförståelse. Det är viktigt att undersöka 

vad som behöver förändras ute i verksamheten innan ett utvecklingsarbete påbörjas. I 

diskussionen framgick att eleverna tyckte om att lyssna till högläsning men att bearbetningen 

inte varit tillräckligt varierande. Vi kom därför fram till att utveckla bearbetningen av 

högläsningen. Eleverna skulle få arbeta tillsammans under samtliga aktioner, eftersom 

samspelets betydelse för lärandet är en viktig faktor i det sociokulturella perspektivet 

(Vygotskij, 2001). Tillsammans med lärarna togs beslutet att förändringen i undervisningen 

skulle genomföras i halvklass och att eleverna skulle bli indelade i permanenta grupper om tre 

till fyra personer. För att skapa trygghet arbetade grupperna i samma konstellationer vid varje 

aktion, i så stor utsträckning som möjligt. Med hjälp av klasslärarna sattes grupperna samman. 

Vid gruppsammansättningen har vi och lärarna haft en tanke om ett kollaborativt lärande, 

vilket innebär att elever delas in i smågrupper för att tillsammans komma fram till en lösning 

(Williams et al., 2000).  
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Eleverna bjöds in i planeringen genom att tillfrågas om hur de ville bearbeta högläsningen. 

Med hjälp av elevernas förslag utformades en tankekarta i varje klass (Bilaga A). Utifrån 

tankekartorna valdes drama som uttryckssätt för att bearbeta skönlitteraturen. För att ta till 

vara på elevers känslor som kan finnas med att dramatisera förklarade vi för eleverna att det 

inte är någon fara att säga fel och allas förslag är av värde. Vi utformade tillsammans med 

klasslärarna en pedagogisk planering som var relaterad till styrdokumentens syftestext, dess 

centrala innehåll, kunskapskrav och kapitel ett och två (Skolverket, 2011; Bilaga C).  

 

Boken som höglästes av oss och bearbetades av eleverna var en bok illustrerad och skriven av 

Gustavsson och J             3)            ”N                 ”  D                        

valdes i samråd med klasslärarna och budskapet med boken är att våga göra det man själv 

tycker är roligt och inte bry sig om vad andra tycker (Bilaga B). Efter varje avslutad 

högläsning fick eleverna ett brev med en fråga som var relaterad till bokens innehåll från 

huvudkaraktären som de gruppvis skulle bearbeta med hjälp av drama (Bilaga D). Frågorna 

var inspirerade från Chambers (2011) boksamtalsmodell me                “          ”  

Författaren menar att dessa frågor ger fler möjligheter att uttrycka tankar och känslor samt 

inbjuder till samarbete. Frågorna som ställdes var även av autentisk karaktär, det vill säga 

öppna frågor som inte har på förhand ett givet svar (Dysthe, 1996).  

 

Efter samtliga genomförda aktioner utvärderade vi, klasslärarna och eleverna angående 

arbetssättet (Bilaga E). Utvärderingen bidrog till att synliggöra hur arbetssättet uppfattats av 

samtliga och vilken betydelse studien haft för verksamhetens utveckling.   

 

Dataproduktion  

  

Studien genomfördes under tre veckor, sammanlagt sex tillfällen per halvklass. Varje aktion 

varade i cirka 40 minuter, då innefattade det högläsning, bearbetning i grupper, 

dramapresentation och en enskild reflektion. Data samlades in med hjälp av 

videodokumentation (iPads) och dagboksskrivande. Insamlingsmetoderna ansågs vara mest 

lämpliga för studiens syfte och forskningsfråga. Valet av dokumentationsteknik beror på 

forskningens frågeställning i förhållande till tid och hjälpmedel som finns till förfogande 

(Patel & Davidson, 2011).  
 

Under aktionerna filmade både vi och klasslärarna varsin grupp med hjälp av iPads. När vi 

filmade fick vi hålla i kamerorna eftersom tillgången till stativ inte fanns. En styrka med 

videoinspelning var att vi kunde gå tillbaka till lärandesituationen upprepade gånger och fick 

möjlighet att registrera mer. Eftersom studien genomfördes på två olika skolor kunde vi få syn 

på varandras data genom filmerna, vilket gav oss möjligheter till att se empirin utifrån flera 

perspektiv. Bjørndal (2005) menar att observatören kan gå tillbaka i efterhand och studera den 

observerade situationen när data samlas in med hjälp av video. Författaren redogör även för 

att det är lättare att analysera kommunikation med hjälp av kamera då den spelar in både 

verbala och icke-verbala signaler i samspelet mellan individer.  
 

Dagboksanteckningar fördes efter varje aktion av oss, eleverna och klasslärarna. 

Reflektionerna utgick från förbestämda frågor kring arbetssättet, för att reflektera kring det 

som skulle undersökas. Frågorna som bland annat reflekterades kring var: Vad har varit bra i 

undervisningen och vad bör tänkas på till nästa gång i undervisningen? Utifrån 

loggboksanteckningarna och filmerna diskuterade vi sedan tillsammans med tillhörande 

lärare. Reflektionerna genomfördes ibland direkt efter aktionerna och ibland i slutet av dagen, 
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eftersom lärarna vid vissa tillfällen inte hade tiden till att samtala direkt. Sedan reflekterade 

och samtalade vi ytterligare kring tidigare tankar som uppstått med respektive klasslärare och 

elever. Att reflektera har en stor betydelse för att väcka nya tankesätt och för att minnas det 

observerade. Vi upptäckte att skrivandet av dagboksanteckningar var ett bra sätt att bearbeta 

informationen och kompletterade videodokumentationen. Enligt Bjørndal (2005) kan det vara 

bra att låta samtliga parter som genomför en studie föra loggbok med fokus på 

undervisningssituationen, eftersom det främjar reflektionen på ett positivt sätt. Dagbok kan 

fungera som en minneskälla som kan användas för senare uppföljning (Rönnerman, 2012). 

Vidare belyser författaren att i aktionsforskning poängteras vikten av att reflektera 

tillsammans då ny kunskap kan konstrueras, eftersom allas kompetenser tas tillvara. 
 

Analysmetod  
 

Analysarbetet påbörjades genom att titta igenom den insamlande videodokumentationen 

(cirka 349 minuter), för att få en överblick över empirin. Därefter transkriberade vi filmerna i 

sin helhet (cirka 92 sidor) för att kommunikationen skulle framträda på ett tydligare sätt och 

för att mönster skulle kunna urskiljas (Bjørndal, 2005). Första gången transkripten lästes 

igenom förde vi inga anteckningar och inga tolkningar gjordes. Transkripten lästes sedan 

återigen, för att försöka förstå den insamlade empirin och skapa en känsla för helheten samt 

söka efter mönster, vilket är det första steget i en analys vid aktionsforskning (Rönnerman, 

2012). När vi sökte mönster sorterades och markerades stycken, meningar eller ord i olika 

färger som ansågs höra samman och svarade gentemot forskningens syfte och frågeställning. 

Det som inte markerades sorterades bort. Varje stycke som markerades med en färg fick 

sedan ett nyckelord (Bilaga F). Enligt Thornberg och Forslund Frykedal (2015) har då koder 

skapats, att koda innebär att försöka ta reda på vad empirin handlar om och efterhand utveckla 

kategorier.  
 

Nästa steg i analysprocessen blev att välja ut det material som skulle inkluderas i studiens 

resultat. De citat som vi ansåg svara mot studiens syfte och frågeställning inkluderades i en 

analystabell (Bilaga F). Genom att välja och välja bort har en reducering i analysen utförts 

(Rennstam & Wästerfors, 2011). Författarna menar att all empiri inte kan redovisas i den 

färdiga texten, utan det är enbart värdefulla utdrag som kan inkluderas. Sedan prövades och 

omprövades olika kategorier tillsammans med citaten och dess nyckelord, som tidigare hade 

skapats. För att skapa kategorierna analyserades likheter och skillnader mellan de olika citaten 

och dess nyckelord (Fejes & Thornberg, 2015). Därefter utformades kategorier som utgör 

resultatdelen: Elever bearbetar genom upprepning, elever bearbetar genom koppling till sin 

omvärld, elever bearbetar genom koppling till känslomässiga erfarenheter och elever 

bearbetar genom att fantisera. 
 

Under analysen har ett induktivt angreppssätt använts, vilket Bryman (2011) benämner som 

att teori generaliseras utifrån praktiken. Författaren redogör även för att i en induktiv ansats 

dras slutsatser utifrån observationer och resultat. Vi har även tagit inspiration från kvalitativ 

innehållsanalys, då kategorier söktes och skapades systematiskt i analysprocessen.  
 

Etiska aspekter  
 

Utvecklingsarbetet har tagit hänsyn till de fyra huvudkraven som Vetenskapsrådet (2002) 

påpekar ska följas vid forskning. Vi kontaktade berörda lärare och ett information- och 

samtyckesbrev skickades ut till elevernas föräldrar, där en förfrågan om tillåtelse att observera 
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deras barn gavs (Bilaga G). I brevet informerade vi också om att det var frivilligt att delta i 

forskningen. Informationskravet innebar att vi informerade om forskningens syfte till 

deltagarna för att de skulle bli medvetna om att deltagandet var frivilligt och kan avbrytas. 

Informations- och samtyckeskravet uppfylldes genom att tydliggöra för eleverna att de inte 

behövde delta samt att de hade rätt att avbryta under processen om det så önskades. 

Deltagarnas uppgifter har behandlats med stor konfidentialitet, eftersom skolorna och 

eleverna anonymiserades. Detta huvudkrav har även tagits i beaktande genom att den 

insamlade empirin har förvarats på en extern hårddisk, för att inte oberättigade kan komma åt 

data. De insamlade uppgifterna har endast använts för forskningsändamålet, genom detta tog 

vi hänsyn till nyttjandekravet. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att insamlad data inte 

förvaras för länge, därför förstörs empirin efter genomfört arbete.  

 

I forskningen blev det ett bortfall på tre elever på en av skolorna då de inte fick tillstånd att 

medverka. För att alla elever skulle få vara med i undervisningen fick eleverna bilda en egen 

grupp som inte bidrog till undersökningens resultat. Det var viktigt att alla elever var 

delaktiga i undervisningen för att skapa en inkluderande miljö där ingen skulle känna sig 

exkluderad.  

 

Trovärdighet 
 

Här nedan följer ett resonemang kring studiens trovärdighet och en diskussion om de 

tillvägagångssätt som valts.   

 
I studien var både lärare och elever involverade i processen för utvecklingsarbetet. Eleverna 

gjordes delaktiga genom att de fick påverka vilket estetiskt uttryckssätt som skulle användas 

vid bearbetningsprocessen. Under bearbetningen var även eleverna engagerade över 

innehållet i dramapresentationerna. Vi hade tillsammans med klasslärarna bestämt vilka 

frågor eleverna skulle diskutera och dramatisera, därefter var det upp till eleverna att besluta 

vad deras dramapresentationer skulle innehålla. Klasslärarna var också delaktiga i valet av 

utvecklingsområde efter att ha fört en diskussion tillsammans om vad de vill förbättra i sin 

egen praktik. Tillsammans med lärarna hade vi även en diskussion om bokval och 

gruppkonstellationer. Att både lärare och elever fick inflytande var betydelsefullt, eftersom i 

aktionsforskning eftersträvas en demokratisk arbetsform där allas tankar och erfarenheter 

involveras (Anderson et al., 2007). I en demokratisk kunskapsprocess är det viktigt att 

samtliga deltagares erfarenheter och synpunkter beaktas för att kunna bidra till 

kunskapsutveckling (Holmstrand & Härnsten, 2003). Genom att alla parter i studien har fått 

vara delaktiga och involverade har hänsyn tagits till kriteriet demokratisk validitet (Anderson 

et al., 2007).  

 

I studien har vi haft olika roller. Hansson (2003) beskriver att forskarrollen i aktionsforskning 

ibland kan upplevas oklar och problematisk. Författaren påpekar att forskarens roll ska vara 

stödjande och inte ledande, det vill säga att alla deltagare ska samarbeta och delge varandra 

sina kunskaper. Hansson redogör bland annat för Docherty (1976) som urskiljer sju olika 

roller som aktionsforskaren kan inta: försäljare, pådrivare, konsult, advokat, samtalspartner, 

rapportör och forskare. De roller som vi upplevt att vi intagit var pådrivare. Detta för att 

eleverna skulle ha kvar intresset för att genomföra forskningen. Rollen som samtalspartners 

har varit aktuellt under hela processen, då vi samtalat och reflekterat med samtliga parter för 

att väcka nya tankesätt samt skapa ny kunskap. Slutligen har forskarrollen intagits vid den 

systematiska dokumentationen av processen, transkriberingen och analysarbetet. Under de 



11 

inledande aktionerna kunde vissa elever fråga om dramatiseringen var rätt och även om de 

reflekterat rätt, vilket kan tyda på att en problematik kan uppstå vid aktionsforskningens olika 

roller. Eleverna visste kanske inte då hur de skulle agera när vi intagit forskarrollen och var 

möjligtvis rädda för att göra fel. När vi hade en forskarroll poängterade vi vikten av att alla 

tankar var av värde, detta för att beakta att eleverna men också att lärarna inte reflekterade 

över    “        ”             P     & Davidson, 2011).   

 

Undersökningens trovärdighet styrks även genom att vi kontinuerligt granskat och ifrågasatt 

studiens innehåll i överensstämmelse till forskningens syfte och frågeställning. Vi har under 

forskningens förlopp reflekterat och kritisk granskat val av teorier, tillvägagångssätt, 

empiriredovisning samt vår tolkning av resultatet. Detta kan ses som att hänsyn tagits till 

processvaliditet (Anderson et al., 2007). Vår ambition har varit att i samtliga situationer 

framhäva elevers röster så trovärdigt som möjligt. Detta måste dock beaktas genom att det är 

utifrån våra tolkningar och urval som elevernas uttalanden beskrivits. För att påvisa 

trovärdigheten i resultatet har vi skapat en analystabell där det synliggörs hur elevernas 

utsagor lett fram till nyckelord och kategorier (Bilaga F). Relevant empiri som 

överensstämmer med undersökningens syfte och frågeställning redovisas i resultatkapitlet där 

även citat synliggjorts utifrån transkripten. Det är betydelsefullt att ständigt beakta innehållet i 

relation till studien, eftersom det styrker trovärdigheten. Denscombe (2009) hävdar att när 

citat visas i texten medför det att läsaren kan skapa sig en egen tolkning om rimligheten i 

studiens antaganden och därmed styrker trovärdigheten.  

 

Under aktionerna var vi och klasslärarna tvungna att hålla i kamerorna, eftersom det inte 

fanns tillgång till stativ för våra iPads. Information om syftet med filmningen skedde 

fortlöpande, vilket kan ha bidragit till att eleverna blev mer vana vid situationen och agerade 

på ett mer naturligt sätt. Enligt Bjørndal (2005) kan videoobservationer påverka verkligheten 

och kan ses som konstlad, då de observerade inte är vana vid situationen. Vidare anser 

författaren att situationen kan påverkas starkare än valet att ljudinspela. Under processen har 

samtliga parter reflekterat och vid analysarbetet har vi forskare haft det slutgiltiga ansvaret. 

När eleverna skulle reflektera fick de som var i behov av stöd hjälp att skriva sina tankar. Att 

alla fick föra reflektioner styrker studiens trovärdighet, eftersom fler iakttagelser görs. Därför 

var det av stor vikt att även eleverna fick föra reflektioner. När fler personer gör observationer 

och reflekterar kan en mer fullständig bild skapas av verkligheten, då fler tankar involveras 

(Bjørndal, 2005). 

Resultat  
 

I följande avsnitt kommer resultat från analysen att presenteras i underrubriker som framkom 

i analystabellen utifrån vår frågeställning: På vilka sätt bearbetar elever i årskurs tre högläst 

skönlitteratur med stöd av drama? 

 

Elever bearbetar genom upprepning   
 

Under dramaprocessen visade samtliga elever förmågan att bearbeta högläsningen genom att 

upprepa bokens handling. Analysen visar att elever som upprepade handlingen lade märke till 

olika händelser och detaljer. Några grupper höll sig nära textens innehåll, medan andra 

grupper enbart uppmärksammade vissa detaljer av bokens händelser. I enstaka elevers 

reflektioner kan det tydas att användandet av drama gjorde dem förlägna att göra fel, vilket 
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kan vara en anledning till att eleverna valde att upprepa handlingen. Däremot kan det vara så 

att eleverna valde att repetera textens innehåll för att de hade agerat enhetligt som 

karaktärerna eller så var det ett sätt för dem att förstå boken.  

 
När eleverna förstod att bokens huvudperson inte vågade berätta sanningen och istället ljög 

för sin mormor och sin klasskompis om vem som hade virkat mössan, fick de dramatisera om 

hur de skulle ha agerat och hanterat situationen. Siri, Rosa, Elliot och Johannes bearbetade 

händelsen, genom att förhålla sig nära huvudpersonens agerande, vid situationen när han 

ljuger för sin mormor och sin klasskompis.  

 
Siri: Hej Nils! 

Rosa: Hej Nils! Fryser du inte om öronen när du inte har någon mössa på dig? 

Elliot: Näe. 

Siri: Tack för mössan, damen. 

Johannes: Va?! Vilken mössa? 

Siri: Ja den som du gjorde till mig. 

Rosa: Ja den var jättefin.  

 
Händelsen visar att eleverna återberättade huvudpersonens handlingar i sin 

dramapresentation. I analysen framkom det att eleverna valde att upprepa händelseförloppet 

och inte ta till andra tänkta lösningar på situationen eller gå utanför bokens handling. Det 

tyder på att eleverna möjligtvis inte varit med om händelsen i sitt liv och kan därför inte 

relatera till hur de hade agerat. Samtidigt kan det vara så att de ansåg att de hade agerat på 

liknande sätt i situationen och valde därför att handla likartat.  

 
I en annan grupp där Paolo, Amanda och Olle deltog bearbetade de också texten genom att 

upprepa och förhålla sig nära bokens handling. Under högläsningen fick eleverna lyssna till 

när Nils inte vågade berätta att det var han som virkat sin mössa för sin klasskompis och för 

hockeykillarna. Eleverna fick dramatisera vad de trodde kunde vara den bakomliggande 

orsaken till att Nils inte vågade berätta att han virkat mössan. I dramapresentationen som 

eleverna presenterade visade de upp situationen i boken där Nils berättade för sin klasskompis 

och för hockeykillarna att det var hans mormor som virkat mössan han hade på sig. 

 
Paolo: Åh vilken cool mössa du har tittar på Olle.  

Paolo: Just det, Nils kom, Olle reser sig upp, Kolla vilken cool mössa han har 

tittar på Amanda. 

Amanda: Oj, vilken cool. 

Paolo: Ja, asså vem har gjort den? 

Olle: Ehm ehm, min mormor. 

Paolo: Cool mormor. 

Amanda: Aa. 

Olle: Jag måste tyvärr gå nu. 

 
I dialogen ovan kan det utläsas att bokens innehåll varit framträdande i rollspelet. I boken 

berättade Nils att det var mormor som virkat mössan för sina kamrater, vilket även eleverna 

visade i sitt drama. Analysen påvisar att eleverna hade skapat sig en förståelse om 

händelseförloppet, eftersom de uttryckte textens innehåll både fysiskt och verbalt. 

Anledningen till att eleverna valt att dramatisera händelsen i boken istället för att visa vad de 

själva trodde, kan vara för att de var fokuserade på att bearbeta högläsningens innehåll.  

 
I den skönlitterära boken utspelade sig en händelse där huvudpersonens klasskompis gav 75 

kronor till protagonistens mormor som sedan gick och handlade godis med sitt barnbarn. I en 
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dramapresentation där Ivar och Marie deltog, visar analysen att de uppmärksammat dessa 

detaljer som beskrivits i boken.  

 
Ivar: Just det pengarna. 

Marie: Ja här 75 spänn. 

Ivar: Kom, nu går vi och handlar godis. 

 
I analysen kan det urskiljas att Ivar och Marie lade märke till hur mycket pengar som 

beskrivits i texten och vad som skulle göras med pengarna. Eleverna bearbetade innehållet 

genom att upprepa texten, eftersom bokens detaljer synliggjordes i deras drama. Det kan ge 

signaler om att de var intresserade av detaljer som de mindes från högläsningen. Det 

åskådliggjordes även vid andra tillfällen och i andra grupper att eleverna registrerade och 

mindes detaljer från texten. Ett annat exempel var att de uppmärksammat vilka färger den 

virkade mössan som Nils gjort hade och som även var ishockeylagets färger. 
 

Elever bearbetar genom koppling till sin omvärld 
 

I analysen uppmärksammas att en stor del av eleverna ofta bearbetade textens innehåll genom 

att koppla dramapresentationerna till sin omvärld. Med sin omvärld menas att elevernas 

tidigare erfarenheter och kunskaper framträdde i rollspelen. Eleverna visar att de kan förhålla 

sig utanför innehållet i texten och kan koppla det till sin egen vardag. Att eleverna använde 

kunskaper om världen kan bero på att de fick dramatisera högläsningen. I deras reflektioner 

framkommer att drama var en metod som inspirerade och intresserade dem till lärande, vilket 

kan ha bidragit till att eleverna använde omvärlden i dramatiseringarna.  
 

Vid ett tillfälle när eleverna skulle utifrån bokens framsida och titel (figur 1) förutspå samt 

dramatisera bokens handling framkommer det att Lisa använde sina tidigare kunskaper och 

erfarenheter i bearbetningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

F        F                 : ”N                 ”  Gustavsson & Johansson, 2013).   

 

 

Lisa: D                                                         … 

(---) 

Lisa tittar på Liv: Vad heter det och så har man, och så finns det en boll och så ska   

man slå på den och man sitter fortfarande på hästen. 

(---) 

    : N                        …H       ! 

 

I händelsen framkommer att Lisa har kunskaper om sporten hästpolo. Hon redogjorde först 

hur sporten utövades, genom att hon förklarade att individen rider på en häst och använder en 
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klubba för att slå på en boll. Hon letade efter den rätta benämningen på ordet tillsammans 

med sina gruppmedlemmar och efter diskussion kom hon fram till att sporten kallas för 

hästpolo. Lisa kan ha tagit till sig dessa kunskaper, genom exempelvis media, självupplevd 

upplevelse eller att någon i hennes närhet hade utövat sporten. Det kan även vara så att Lisa 

hade ett intresse av hästar och innehar kunskaper om detta ämne. Lisas tankar om hästpolo 

kan ha framkommit genom att hon bearbetat bokens titel, vilket kan betyda att hon 

förknippade       “     ”                                  Denna association kan även gjorts då 

bokens framsida visar en boll och en klubba. I en annan situation visade Sally att hon hade 

kunskaper om begreppet bokklubb. Även hon kan förklara innebörden av ordet och påvisar på 

så sätt att hon bearbetade texten med hjälp av sin omvärld.  
 

Vid ett annat tillfälle framkommer i analysen att elever visade kunskaper om 

räddningstjänsten och polisen. Love hade kunskaper om att i en nödsituation är det viktigt att 

ringa och meddela en SOS-central. Denna kännedom visade Love i dramat som hans grupp 

presenterade när de fått i uppgift att dramatisera en fortsättning på högläsningsboken.  
 

Love: Ojj, titta den där lägenheten, det brinner. 

Love: Aa bra, knacka du på så ringer jag brandkåren så länge. 

(---) 

Love: Det brinner i en lägenhet på Kolstadsgatan. Ni får nog komma hit snabbt.   

Love: O   …hej! 

 

I situationen visar Love att han hade kunskaper om betydelsen av att ringa och meddela att det 

brinner samt att han hade kännedom om hur ett samtal med en SOS-central kan gå till. Vid ett 

annat tillfälle åskådliggjordes det även att Max tog in sin omvärld i bearbetningen av textens 

innehåll, genom att han redogjorde för att ringa, 112, när ett snatteri inträffat. Han uppvisade 

också kunskap om att en polisutredning är i behov av vittnen för att identifiera brottslingar. 

Denna bearbetning gjorde Max och hans grupp när de fått uppgiften att dramatisera vad de 

hade lärt sig från högläsningstillfället. Eleverna hade bland annat fått lyssna till när 

protagonisten tog sin mormors garn utan att fråga. Det kan tolkas som att Max och hans grupp 

har kopplat händelsen till snatteri och dess konsekvenser. Både Love och Max visade 

kunskaper att koppla den höglästa texten till sin egen omvärld och omsatte det i sina 

dramatiseringar. Det betyder att eleverna har tagit till sig kunskaper om räddningstjänsten och 

polisen under klassens studiebesök hos de olika samhällsfunktionerna. Eleverna kan även ha 

tillägnat sig lärdomarna vid läsandet av annan litteratur där liknande händelser inträffat.  
 

Ett annat tillfälle där dramat tyder på tidigare erfarenheter utspelade sig i en grupp med 

Ellinor, Wanessa, Marie och Ivar. Eleverna hade under högläsningstillfället fått lyssna till när 

Nils och hans mormor bråkat. Eleverna valde att koppla händelsen till egna erfarenheter där 

de hade bråkat.  
 

Ellinor och Wanessa: Får vi gå på bio? 

Marie och Ivar: Neeeej! 

Ellinor och Wanessa: Men varför? 

Ivar: Det är försent. 

Ellinor: Ah, hur mycket är klockan då typ? Kvart över fem? 

Ivar: Nä klockan är faktiskt fem i halv elva. 

Ellinor: Ah, 

Wanessa: Men, men kan inte vi få gå på bio? 

Marie: Nä ni har faktiskt skola imon. 

Ivar: Aa. 

Wanessa: Ja men varför de? 

Ivar: För ni ska lära er nått. 
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Episoden visar att eleverna i dramatiseringen förde en argumentation om betydelsen av att 

lägga sig tidigt när det var skola dagen därpå och vilken betydelse skolan har på lärandet. 

Analysen visar att eleverna kan koppla innehållet till sin egen vardag och möjligtvis hade 

situationen varit självupplevd. Å andra sidan kan det vara så att eleverna hade andra 

erfarenheter av situationen, exempelvis genom böcker och film.  
 

Elever bearbetar genom koppling till känslomässiga erfarenheter  
 

Under bearbetningen var det några elever som bearbetade den höglästa texten genom att göra 

kopplingar till sina egna känslomässiga erfarenheter. Analysen tyder på att eleverna som 

kopplade handlingen till emotionella erfarenheter använde tidigare känslor och 

sinnesstämningar om ett ämne eller en situation.   

 
Vid tillfället då eleverna lyssnat till när huvudpersonen bråkat med sin mormor ville han vara 

ensam och ha det lugnt och skönt. I Lindas, Amandas och Annikas grupp bearbetade de 

handlingen genom att koppla händelsen till egna känslor och sinnesstämningar.   

 
Linda: Jag vill vara ensam när jag är arg hon gör samtidigt grimaser. 

Amanda: Ja, det tycker jag med. 

Annika: Ja eller typ om det har hänt något i skolan som gör att man är trött. 

Linda: Så man är ledsen hon låtsas snyfta. 

Amanda låtsas också att snyfta och härmar Linda. 

Annika: Eller om man råkat hamna i ett bråk eller nått sånt. 

Linda: Ja eller när man mår illa.  

 
Dialogen visar att eleverna kan relatera till kapitlets handling med sina tidigare självupplevda 

känslor. Linda, Amanda och Annika samtalade om när de ville vara ensamma. Analysen visar 

att eleverna talade utifrån sitt jag och det kan ge signaler om att de hade erfarenheter om 

känslan att vilja vara ensam. Även Jimmy kopplade in emotioner i sin dramatisering genom 

att berätta att när han blir ledsen vill han att någon ska komma och trösta honom. Eleverna 

kan leva sig in i huvudkaraktärens känsla och visar därmed en förmåga till att koppla känslan 

i boken till egna sinnesstämningar och känslor. Å andra sidan kan det vara så att eleverna 

själva inte varit med om situationerna som de gett förslag på, utan det kan vara så att de sett 

det på film eller att någon i deras närhet visat dessa situationer i relation till när de vill vara 

ensamma.  

 
Ett annat tillfälle när eleverna kopplar in egna emotionella erfarenheter är när Jennifer och 

Sally övade på sitt drama och Jennifer uppmärksammade en känsla om att Sally var utanför.  

 
Jennifer: Det känns typ som att du är utanför nu, att vi typ ska vara elaka mot dig. 

Sally: Ja jag vet, det är jättekonstigt. 

 
I händelsen framkommer att Jennifer relaterade bearbetningsprocessen till sina egna känslor, 

genom att kommentera att hon fick en känsla av att Sally var utesluten från dramat. Sally 

instämde om känslan och uttryckte att det kändes märkligt att Jennifer skulle vara ovänlig mot 

henne. Det kan betyda att Jennifer och Sally upplevt känslan av att vara utanför och kan 

koppla situationen till tidigare känslomässiga erfarenheter. Samtidigt har klassen arbetat 

mycket med värdegrundsarbete och genom det kan Jennifer och Sally fått förståelse för denna 

känsla. Sallys kommentar om utanförskap kan även ge signaler om att hon och Jennifer är 

goda vänner och behandlar inte varandra på ett sårande sätt.  
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I analysen påvisas att eleverna kopplade händelser i boken till sina egna känslomässiga 

upplevelser som de varit med om i sitt liv. Boken handlade bland annat om en pojke som 

gillade att virka. Molly kunde relatera till huvudpersonens fritidsintresse med sina egna 

emotionella erfarenheter.  

 
Molly: Jag älskar att virka, det är jättekul. 

 
Molly förstod huvudkaraktärens känsla för fritidsintresset. Hon visade en förståelse, vilket 

tyder på att hon har en positiv upplevelse av att virka. Analysen påvisar att hon bearbetade 

texten med hjälp av känslomässiga erfarenheter, då hon var tydlig med att berätta i jag-form. 

En annan tolkning kan vara att Molly intagit en roll och förklarade huvudkaraktärens känslor 

av att virka. I analysen framkommer även att Lisa var en elev som kopplade in egna känslor 

för intressen, eftersom hon klargjorde att hon gillade hästar och hade en positiv upplevelse av 

fritidsintresset. 

 

När eleverna skulle dramatisera vad de hade lärt sig från högläsningstillfället kopplade 

Mimmi, Algot och Molly in emotionella känslor.  

 
Mimmi: Rider du?  

Algot: Aa. Får jag inte det? 

Mimmi: Det är töntigt.  

Algot: Nä!  

Molly: Nä man ska göra det man vill!  

 

Som synliggörs i citatet ovan ansåg eleverna att det är acceptabelt att pojkar också kan utöva 

ridsport. Det visas i dramat att eleverna har en känsla och åsikt om att oavsett kön får 

individen praktisera vilken idrott hen vill, det viktigaste är att våga stå upp för den man är. I 

utdraget kan det även urskiljas att Mimmi gör en motsättning och tycker det är töntigt att 

pojkar rider. Detta behöver inte betyda att hon själv har åsikten om antagandet, utan det kan 

bero på att hon intagit en roll i dramat. En tolkning kan vara att eleverna skapat 

dramatiseringen utifrån en självupplevd känsla av att andra i deras närhet tyckt att de utövat 

något som anses vara mer töntigt på grund av deras kön. Däremot visar de förståelsen av att 

alla individer får syssla med sådant som de uppskattar och som tillfredsställer deras behov.  

 

Elever bearbetar genom att fantisera  
 

I analysen uppmärksammas att endast ett fåtal elever bearbetade textens innehåll, genom att 

koppla in fantasin. Med fantasin menas att de fantiserade om saker som inte kan hända i det 

verkliga livet och som är orimligt att det inträffar. Elevernas fiktioner kan tyda på att de har 

en inre frihet, det vill säga de vågar gå utanför verkligheten och göra sig fria. 

 
När eleverna fick i uppgift att förutspå vad boken handlar om med hjälp av bokens titel och 

framsida, var det en elev som fantiserade om att huvudkaraktären var en ängel.   
 

Siv: Nä men asså, du är ju Nils tittar på Allan och så är vi typ ett lag pekar på 

Sally och Emil och vi är hans vänner pekar på Allan och så behöver vi typ ha 

hjälp av Nils och han är typ en flygande ängel. 

 
Här beskriver Siv att huvudpersonen skulle vara en flygande ängel som skulle hjälpa ett lag. 

Detta visar att Siv kan bearbeta bokens titel, ”Nils hjälper laget”, genom att associera att 
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boken kommer att handla om ett lag, för att sedan fantisera om att karaktären var en räddande 

gestalt. Hon synliggjorde sin kreativa förmåga då hon fantiserade om något som inte kan 

inträffa i det verkliga livet. En annan tolkning är att Siv hade ett intresse av änglar eller att 

hon hade uppfattningen om att änglar finns på riktigt och på så sätt gjorde sin bearbetning 

utifrån det.  

 
Hilma var också en elev som fantiserade i diskussionen vid bearbetningen av innehållet. 

Hennes fantasi var att göra kopior av människor, efter att hon hört och sett högläsningsbokens 

titel.  

 
Hilma: Vänta,                             … J                                         

han typ kopior av oss.  

 
I ovanstående citat visar Hilma att hon kan gå utanför verkligheten genom att använda 

fiktioner. Hon fantiserade kring om någon blev skadad eller sjuk kan man göra kopior av 

individerna. Eleven visade också en förmåga att bearbeta texten med hjälp av sin kreativitet 

och har förmågan att skapa inre synbilder. Det kan betyda att hon fått sin idé från ordet 

hjälper, som är en del av bokens titel, utifrån ordet visade hon sedan sin fantasi om hur ett lag 

kan räddas. Det kan även vara så att Hilma sett en film om övernaturliga väsen som gjort att 

hon fick idén om att klona individer.  

 

Sammanfattning av resultat  
 

I analysen påvisas det att eleverna bearbetade högläst text på olika nivåer och uttryckte sin 

läsförståelse på skilda sätt. Alla elever dramatiserade händelser som var nära textens stoff. Ett 

flertal elever visade förmågan att dramatisera händelser som var relaterade till sin omvärld 

och uttryckte därmed sin förståelse genom att gå utanför handlingens ramar. Ett fåtal elever 

bearbetade genom att koppla in emotioner i dramat, vilket kan bero på att de själva inte varit 

med om känslan som beskrivits i boken eller att de inte var vana vid att uttrycka sina känslor i 

dramatiseringar. Det som förekom minst och som även enbart användes av flickor var att 

bearbeta handlingen med hjälp av fiktioner. Att det endast var flickor som fantiserade kan 

berott på att det var flest flickor i de båda klasserna.  

Diskussion  
 

Studiens centrala slutsats är att dramatisering vid bearbetning av skönlitteratur har bidragit till 

engagemang i textens innehåll, vilket i sin tur underlättade för eleverna att relatera innehållet 

till sin omvärld eller uttrycka emotionella erfarenheter.  

 

Att använda drama i undervisningen vid bearbetningen av högläsningen visade sig bli en 

lärmiljö där elever uttryckte sin läsförståelse på olika sätt. Alla elever uppvisade förmågan att 

förstå textens innehåll och budskap på skilda sätt under tillfällena. Bokens budskap, våga vara 

den man är, framgick i dramapresentationerna. En intention med den valda boken var att 

skapa en lärorik högläsningsundervisning och där bokens budskap skulle förmedlas till 

eleverna.  
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Utifrån resultatet har vi valt att diskutera om de olika sätten som eleverna uttryckte sin 

läsförståelse på och betydelsen av att bearbeta högläsning tillsammans. Vi kommer även 

resonera kring användandet av drama som metod vid bearbetning av högläst skönlitteratur. 

Därefter förs en diskussion om vikten av att bearbeta högläsningen för elevers 

språkutveckling och vidare läsintresse.  
 

Elevernas läsförståelse synliggjordes när textens innehåll upprepades i dramat. Eleverna 

kopplade in detaljer i dramat från handlingen i boken och kunde även beskriva viktiga delar 

från texten. De visade på så sätt att de tog till sig textens innehåll och förstod innehållet 

genom att återberätta handlingen. Detta kan ses utifrån att de använde sig av en textbaserad 

rörlighet, vilket Liberg et al. (2010) beskriver som en del av begreppet textrörlighet som 

innebär individens förståelse och relation till texten. Författarna menar att när elever samtalar 

på en textbaserad rörlighetsnivå befinner de sig i ett intratextuellt förhållande till texten, det 

vill säga de rör sig nära textens innehåll. Resultatet påvisade att eleverna hade lyssnat till 

högläsningen och varit koncentrerade för att uppmärksamma bokens handling. Att lyssna till 

skönlitteratur gör att elever övar på sin koncentrationsförmåga för att vara observant på vad 

boken handlar om (Lundberg, 2010). Enligt Meyer et al. (1994) påverkas individens förmåga 

att lyssna vid högläsning. Om eleverna inte hade upprepat bokens handling kan det gett 

signaler om att de förlorat sin koncentrationsförmåga, vilket Jönsson (2007) poängterar är 

något som kan uppstå vid högläsning. 
 

Resultatet synliggjorde även att eleverna bearbetade genom att associera till tidigare 

erfarenheter, kunskaper och känslor. Eleverna visade att de kunde koppla textens innehåll till 

sin omvärld och använde tidigare kunskaper och känslor i ett annat sammanhang. Vi 

uppmärksammade dock att textens innehåll kom i skymundan när det enbart var tidigare 

kunskaper och emotioner som fokuserades i bearbetningen. Å andra sidan kunde vi identifiera 

att eleverna använde sin yttre- och inre värld i bearbetningsprocessen för att utveckla sig själv 

och sitt språk. Det kan vara så att när de fick agera en karaktär i dramat blev det lättare att 

relatera till egna känslomässiga erfarenheter med den litterära personens känslor, vilket 

Kabilan och Kamaruddin (2010) belyser som en möjlighet vid dramatiseringar. Att använda 

drama som metod i undervisningen kan enligt Öfverström (2006) göra att individen förenar 

sina erfarenheter och intressen med lärsituationen. När eleverna använde tidigare erfarenheter 

och kunskaper i rollspelen kan det ses som att de tillämpade en utåtriktad textrörlighet 

(Liberg et al., 2010). De visade även då en literary transfer-kompetens (Torell, 2002). När 

elever relaterar texten till egna erfarenheter förstås texten samt individens tillvaro mer 

(Eriksson, 2002). När elever relaterar till egna upplevelser kan det dock medföra att lärandet 

inte riktas på innehållet i skönlitteraturen. Samtidigt är det betydelsefullt att elever kopplar 

textens handling till tidigare erfarenheter och sinnesstämningar för att ett intresse till litteratur 

ska skapas.  

 

Bearbetningen som förekom minst och användes enbart av flickor var genom koppling till 

fiktioner och att låtsas att en händelse kommer att uppstå i verkligheten. Det kan tolkas som 

att flickorna använde sin fantasiförmåga och tillämpade sin konstitutionella kompetens, det 

vill säga att elever har förmågan att fantisera under bearbetningen av högläsningen (Torell, 

2002). Dock kan det vara så att individerna upplevt händelsen i media och nyttjade en annans 

fantiserande tankar. Samtidigt kunde vi identifiera att dramatiseringen erbjöd möjligheter för 

eleverna att uttrycka sin fantasi och därmed få en förståelse för texten. Enligt Rasmusson och 

Erberth (2008) bidrar dramapedagogik till att utveckla individers förmåga att fantisera. När 

elever fantiserar till skönlitteratur främjas den kreativa förmågan (Öfverström, 2006). 

Däremot var det enbart flickor som uttryckte fiktioner, vilket kan bero på att drama inte gav 

utlopp för samtliga elevers kreativa förmåga. En annan möjlig förklaring till att endast flickor 
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fantiserade kring högläsningen kan berott på att de var mer vana vid att dramatisera och 

kunde därmed visa denna bearbetningsförmåga.  
 

Elever kommer till skolan med olika förutsättningar och som lärare är det viktigt att möta 

varje individ för att de ska utveckla sitt språk. Därför är det betydelsefullt att lärare dagligen 

högläser för elever för att de ska komma i kontakt med det skrivna språket och med alla de 

känslor som uttrycks i böcker (Svensson, 1998). Alla individers läsförståelse kom till uttryck i 

studien, dels fick de arbeta i grupp och dels fick de delge varandra sina tankar och kunskaper. 

Det är genom samspel och kommunikation med andra som förståelse för en lärsituation kan 

skapas (Jönsson, 2007). Det är betydelsefullt att elever får bearbeta och kommunicera högläst 

litteratur tillsammans, eftersom elever har olika kvalifikationer och kan möta och hjälpa 

varandra mot ett gemensamt lärande. När eleverna fick samtala och dramatisera tillsammans 

kunde det urskiljas att de hjälpte varandra till en ökad förståelse för det lästa. Detta kan vi 

            “                        z    ”                                                  

och gör det möjligt att genomföra uppgifter som de ännu inte behärskar självständigt 

(Vygotskij, 2001). Resultatet tyder på att eleverna var trygga med varandra och vågade delge 

sina åsikter, det vill säga att klimatet i klassrummet var öppet. Williams et al. (2000) hävdar 

att klimatet i klassrummet måste vara tillåtande och positivt för att ett lärande ska kunna ske i 

ett samspel. Samtidigt kan det vara så att metoden drama påverkade att eleverna samarbetade 

med varandra, eftersom det estetiska uttryckssättet leder till kommunikation och samarbete 

(Rasmusson & Erberth, 2008). I resultatet kan det urskiljas att bearbeta högläsning 

tillsammans skapar förutsättningar för att alla elever kan delta och hjälpa varandra att 

utveckla sitt språk.  
 

Studien visar även vikten av att sätta högläsningen i ett sammanhang, för att elevers 

språkutveckling ska främjas och synliggöras. Om enbart högläsning genomförts hade 

elevernas läsförståelse inte uttryckt sig på olika sätt och bearbetningen hade inte blivit 

tillräckligt fördjupad. Det kan vara så att vissa elever bearbetar textens innehåll bättre på egen 

hand, då alla individer lär på olika sätt. Däremot bör högläsningen sättas in i en kontext för att 

främja språkutveckling eftersom avkodning kan avstannas eller försenas då elever inte har 

någon direktkontakt med skriftspråket (Meyer et al., 1994). I studien fick eleverna lyssna till 

boken som lästes utan att se texten, vilket också påverkade deras avkodning. Om eleverna 

istället haft texten framför sig hade högläsningstillfällets syfte förlorat sin mening. Samtidigt 

kan det vara bra att elever får tillgång till texten, då det kan fungera som ett stöd. Efter 

högläsningen fick eleverna dramatisera, vilket kan ses som att texten sattes in i ett 

sammanhang och kunde istället vara en stödjande bearbetningsmetod. Resultatet visade att 

eleverna blev en del av texten när de agerade i dramat. Att elever blir en del av litteraturen 

kan bidra till att individens läsförståelse främjas              ). Drama är ett arbetssätt som 

gör lärtillfället roligt och intresseväckande, vilket motiverar elever till lärande (Rosler, 2008). 

Vi uppmärksammade dock att dramatiseringen ibland tog överhand över lärsituationen till 

exempel när mycket tid användes för att fantisera, vilket också framkommit som en 

problematik med drama i tidigare forskning (Dahlberg & Ekebergh, 2008). Å andra sidan är 

detta en bearbetning som gör att eleverna kan ta till sig texten. Genom många elevers 

reflektioner upptäckte vi att drama i undervisningen intresserade och motiverade till att 

bearbeta högläsningen. Adomat (2010) påpekar vikten av att använda drama som 

bearbetningsmetod och variera undervisningen för att kunna möta varje enskild elev. Likaså 

Öfverström (2006) belyser betydelsen av att använda olika uttryckssätt i undervisningen för 

att varje individ ska lyckas. Däremot kan det vara så att alla elever inte känner sig trygga och 

bekväma i arbete med drama. Även detta framkom i några enstaka elevers reflektioner. Vi 

försökte förebygga detta genom att poängtera att det inte var någon fara att göra fel. Detta 
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påvisar även Hägglund och Fredin (2011) som menar att elever kan känna sig obekväma i 

dramasituationen och rädda för att göra bort sig. 
 

Som tidigare nämnts visar resultaten från PIRLS att elevers läskunskaper i årskurs fyra har 

försämrats (Skolverket, 2012). Att bearbeta högläst text utifrån varierande arbetsformer kan 

vara ett sätt för elever att utveckla ett intresse för fortsatt läsning och ökade läskunskaper. Om 

individen har en god läsförståelse påverkas läsintresset positivt (Lundberg & Herrlin, 2005). 

Ett sätt att variera högläsningens bearbetning och få elever intresserade av litteratur kan vara 

med hjälp av dramapedagogik, vilket gjorts i denna studie. Att använda drama i 

undervisningen kan främja elevers läsförståelse och bidra till en mer positiv attityd till 

litteratur (            ). Däremot krävs det att lärare har både teoretiska och praktiska 

kunskaper om drama för att använda metoden i det undervisade ämnet (Öfverström, 2006). 

Dock är det av stor vikt att lärare vågar pröva nya metoder för att variera läsundervisningen. 

Det kan skapa möjligheter för en lustfylld lärsituation som bidrar till elevers språkutveckling 

och fortsatta läsintresse. När elever har skapat sig ett långsiktigt och varaktigt läsintresse 

bidrar det till att deras läsförmåga utvecklas (Lundberg, 2010). S                         är 

en process som aldrig har någon slutpunkt (Strömqvist, 2003). Vi vill avslutningsvis betona 

vikten av att lärare ska kontinuerligt högläsa för elever och bearbeta det på ett varierat sätt, 

exempelvis med hjälp av drama för att individen ska få ett läsintresse. När en nyfikenhet har 

skapats för litteratur ges det större möjligheter för elever att utveckla ett rikt språk. Genom att 

erövra ett rikt språk görs det lättare för elever att kunna leva och förstå omvärlden som 

präglas av kommunikation i alla dess uttrycksformer.  

Didaktiska implikationer  
 

Aktionsforsknings resultat bygger på specifika förhållanden, men kan ändå överföras till 

andra skolverksamheter, det gäller att anpassa efter varje enskild klass behov. Förhoppningen 

är att studien kan väcka nya tankesätt hos verksamma och nyutbildade lärare. Vi vill 

poängtera att det endast är kreativiteten som kan sätta stopp för hur bearbetningen av 

högläsning kan utformas. Det är betydelsefullt att lärare får mer kunskap om hur högläsning 

kan bearbetas, exempelvis med drama, för att kunna öka elevers språkkunskaper och 

framförallt deras läskunskaper. Mer kännedom om vikten av att bearbeta det höglästa på 

varierande sätt kan betyda att lärare tidigt uppmärksammar varje elevs språkutveckling och 

språkliga framtid för att kunna förbereda dem för framtiden. Det finns behov av mer 

forskning kring olika kreativa sätt elever kan bearbeta högläst skönlitteratur. Detta kan 

möjligtvis bidra till fördjupade resonemang om hur elevers språkutveckling utvecklas vid 

högläsningens bearbetning. 

Egna lärdomar  
 

Att genomföra ett utvecklingsarbete tillsammans med verksamma lärare och elever har varit 

ett givande lärtillfälle. Vi har lärt oss hur en aktionsforskningsprocess kan gå till, något som 

vi tar med oss i vår kommande yrkesroll som lärare. Skolan är en utvecklande verksamhet, det 

är därför betydelsefullt att ha kunskaper om hur ett utvecklingsarbete kan genomföras. Vi har 

insett betydelsen av att arbeta tillsammans och att ta tillvara på varandras kunskaper. Det är 

viktigt att våga ta hjälp av kollegor och se varandra som en tillgång. Under processens gång 

har vi insett vikten av att avsätta tid till att reflektera både enskilt och tillsammans med andra. 
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Genom reflektion väcks nya tankesätt och djupare insikter, vilket kan bidra till att både 

verksamheten och rollen som lärare utvecklas.  

 

Vi har lärt oss att innan videoinspelning genomförs är det viktigt att testa 

dokumentationstekniken för att förebygga hinder som kan uppstå. Under forskningens gång 

upplevde vi att det hade varit mer optimalt att använda en filmkamera med stativ istället för 

att hålla i kamerorna, då hade vi och lärarna kunnat vara mer aktiva i elevernas 

bearbetningsprocess. Vi hade då kunnat ställa frågor som utmanar deras tänkande, vilket kan 

leda till en ytterligare fördjupad bearbetning. Nya insikter som vi även fått är att 

transkribering av videoinspelning är tidskrävande, däremot ser vi en fördel med att 

transkribera då vi fick syn på fler aspekter som vi inte hade uppmärksammat i 

undervisningen. Genom att transkribera fick vi exempelvis en fördjupad förståelse om de 

olika bearbetningssätten som eleverna uttryckte sin läsförståelse på.  
 

Under aktionerna med eleverna upplevde vi att tiden var begränsad och därför hade det varit 

bra om vi hade fått möjligheten till mer tid för uppgifterna. Vår lärdom är att planera in mer 

tid än vad som egentligen behövs för en uppgift. Detta för att elever ska få den tid som de 

behöver och för att vi ska kunna möta deras tankar som uppkommer, vilket kan bidra till 

lärande. Nya insikter väcktes även om miljöns betydelse då tillgång till grupprum och 

rumsmöblering har inverkan på lärandet.    

 

Det vi slutligen även kommer att ta med oss till vår undervisning är arbetssättet. Vi har 

upplevt att arbetsformen har varit mycket uppskattad och inspirerande både bland elever, 

klasslärare och oss själva. Dock upplevde vi ibland att dramat kunde ta över lärsituationen. En 

lärdom att dra av detta är betydelsen av att lärare har kunskaper om uttryckssättet och tydligt 

poängtera syftet med undervisningen för eleverna. Vi har även lärt oss att elever ska ges 

möjlighet att träna på att dramatisera för att de ska bli trygga i situationen och uttrycka sina 

kunskaper i bearbetningen. En annan insikt vi fått av att använda drama i undervisningen är 

att det skapade förutsättningar för de elever som vid andra situationer är bl        ”       

  ” då de i dramat vågade ta för sig. Samtidigt kunde vi uppleva att fåtal elever kände obehag 

av att dramatisera, därför är uttryckssättet inte lämpligt för alla individer. I vår kommande 

undervisning med högläsning kommer vi därför att variera bearbetningens uttryckssätt, detta 

för att möta varje individs behov och förutsättningar. Däremot har vi fått insikten om att 

ibland behöver högläsning inte bearbetas på en djupare nivå utan bara vara en lugn och 

avkopplande stund för elever, vilket är viktigt för att de inte ska förlora sitt intresse för 

läsning.  
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Bilaga A 
Klassernas tankekartor  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Bilaga B 
Den skönlitterära bokens handling  
 

Boken som höglästes och bearbetades var illustrerad och skriven av Gustavsson och 

Johansson (2013)            ”Nils hjälper laget”. Den skönlitterära boken handlar om 

huvudkaraktären Nils som har en hemlighet. Hans hemlighet är att han virkar och det har han 

lärt sig av sin mormor. Nils tycker det är pinsamt att virka, därför vågar han inte berätta det 

för någon. En dag har han på sig en mössa som han själv har virkat, detta uppmärksammade 

hockeykillen Sixten, eftersom det är samma färger som hans lag, Veda IF, har. Sixten vill 

också ha en likadan mössa och frågar varifrån han fått den. Ska huvudpersonen, Nils, våga 

säga att han virkat mössan själv? Bokens budskap är att våga göra det man själv tycker är 

roligt och inte bry sig om vad andra tycker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga C:1 
Pedagogisk planering 

 

Pedagogisk planering: Bearbetning av boken: Nils hjälper laget 

Skola: -   

Grupp: 54 elever i årskurs tre 

Tid: Tre veckor  

Ämne: Svenska  

Kursplanens syfte 

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:  

- stimulera elevernas intresse för att läsa 

(Skolverket, 2011,del 3, s. 222, SV) 

- utvecklar förmåga att bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra 

(Skolverket, 2011, del 3, s. 222, SV) 

- stimuleras till att uttrycka sig genom estetiska uttrycksformer 

(Skolverket, 2011, del 3, s. 222, SV) 

- möta skönlitteratur i undervisningen 

(Skolverket, 2011, del 3, s. 222, SV)    

Övergripande mål från kap 1 och 2 
Genom undervisningen ska eleven ges möjlighet att utveckla kompetenser som beskrivs i 

läroplanens kap 1 och 2. 

- Eleven ska få möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga genom att samtala och 

skriva och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga 

(Skolverket, 2011, del 1, s. 9)    

- Eleven ska få pröva och utveckla uttrycksformen drama  

(Skolverket, 2011, del 1, s. 10)    

- Eleven kan lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till 

sin egen förmåga 

(Skolverket, 2011, del 2, s. 13)    

Centralt innehåll från kursplanen i ämnet svenska 
Undervisningen kommer behandla följande: 

- att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer 

(Skolverket, 2011, del 3, s. 223, SV) 

- muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika 

personer  bilder kan stödja presentationer 

(Skolverket, 2011, del 3, s. 223, SV) 

- ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter 

(Skolverket, 2011, del 3, s. 224, SV)     

Kunskapskrav 
Efter avslutad undervisning ska eleven kunna: 

- samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och 

framföra egna åsikter 

(Skolverket, 2011, del 3, s. 227, SV)     

- föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texten och relatera till egna 

erfarenheter 

(Skolverket, 2011, del 3, s. 227, SV)      



 

Bilaga C:2 
Pedagogisk planering 

 

Genomförande 
-Läraren går igenom pedagogiska planeringen. Klassen får ett brev från huvudpersonen i 

boken vid namn Nils, som frågar eleverna hur de vill bearbeta det höglästa. Detta mynnar ut i 

en tankekarta.  

-Eleverna kommer i grupp få dramatisera vad de tror boken kommer att handla om efter att de 

fått sett bokens framsida. Detta kommer sedan grupperna få visa för resten av halvklassen.  

-Läraren kommer att högläsa för eleverna. Eleverna kommer sedan få bestämda frågor som de 

i grupperna kommer att få diskutera och presentera för halvklassen i form av ett drama.  

-Som avslutning ska eleverna diskutera vad de tror författaren ville berätta för oss. Var det 

något du gillade i boken? Och Var det något du inte gillade i boken?  

 

Det är huvudpersonen Nils som kommer att skicka frågor till eleverna, som de sedan ska få 

bearbeta och dramatisera efter att läraren högläst ur boken.  

Resurser 
Skönlitterär bok – Gustavsson, P., & Johansson, S. (2013). Nils hjälper laget. Stockholm: 

Rabén & Sjögren. 

Rekvisita 

Ipads 

Papper 

Pennor 

Suddgummin 

Reflektionsstenciler 

Utvärderingsstenciler 

Bedömning/ dokumentation 
Bedömningen kommer ske utifrån dessa mål som konkretiserats:  

-Jag kan diskutera om innehållet i boken tillsammans med andra.  

-Jag kan ställa frågor och säga mina egna åsikter. 

 

Bedömningen kommer även ske utifrån att eleven är aktiv på lektionerna.  

 

Efter varje tillfälle kommer eleverna få göra en skriftlig reflektion, där bland annat frågorna 

Vad har varit bra i undervisningen? Vad bör tänkas på till nästa gång i undervisningen?  

och Vad har du lärt dig? kommer att ställas. Eleverna kommer även få göra en utvärdering 

efter alla utförda undervisnings tillfällen. Detta kommer sedan lärarutvärderingen ta 

utgångspunkt ifrån. Vid reflektionstillfällena och utvärderingstillfället får de elever som är i 

behov av särskilt stöd hjälp från oss forskare med att skriva ner deras tankar och reflektioner 

om de vill.  

 

 

 

 

 



 

   Bilaga D:1  
Brev till klassen från Nils  

 
Brev 1  
Hej, klass XX!  

Jag heter Nils och jag har en hemlighet som jag vill berätta för er genom en bok, där jag är 

huvudpersonen. Författaren till boken är Sofia Johansson och bilderna i boken är illustrerad 

av Per Gustavsson. J                       “      ”                                            

få reda på min hemlighet. Jag tycker det ska bli spännande att få vara med i er forskning och 

hoppas att ni också tycker det. Efter varje lässtund ska ni få arbeta med det som ni har lyssnat 

till. Jag har en fråga till er: Hur skulle ni vilja arbeta med det ni lyssnat till tillsammans med 

varandra?  

Hej då klassen, vi hörs snart igen!  

Många hälsningar från Nils. 

 

Brev 2  

Hej igen, klass XX!  

Vilka bra förslag ni kom på när ni diskuterade om hur ni ville arbeta med det ni lyssnat till 

tillsammans med varandra. Jag har tillsammans med Elin och Klara kommit fram till att ni ska 

få dramatisera frågor som jag ställer till er efter att ni fått lyssnat till högläsningen. Det 

kommer bli mycket spännande att se hur ni samarbetar och spelar upp er teater för resten av 

klassen. Första uppdraget är att ni i grupper tillsammans ska diskutera vad ni tror kommer att 

hända i boken som jag är med i. Ni ska sedan komma fram till ett gemensamt förslag som ni 

därefter ska dramatisera för klassen.  

Lycka till, så hörs vi snart igen!  

Många hälsningar från Nils. 

 

Brev 3 (Innan läses kapitel 1 och 2)  

Hej igen, klass XX!  

Det var kul att se vad ni trodde boken skulle handla om och vad roligt att ni nu har börjat läsa 

boken, Nils hjälper laget, som jag är huvudpersonen i. Jag undrar vad ni tror kan vara 

anledningen till att jag inte vågar berätta om att jag virkar? Ni ska nu först diskutera vad ni 

alla i gruppen tror och komma fram till ett gemensamt förslag som ni därefter ska dramatisera 

för klassen.  

Lycka till, så hörs vi snart igen!  

Många hälsningar från Nils. 
 

Brev 4 (Innan läses kapitel 3 och 4)  

Hej igen, klass XX!  

Ni har nu lyssnat till när jag träffade Sixten utanför affären med mormor. Jag ville inte prata 

med Sixten då jag hade ljugit för honom om vem det var som hade virkat mössan. Jag hade 

inte heller berättat för mormor om att jag hade sagt till Sixten att det var hon som virkat 

mössan. Som ni hörde så vågade jag inte berätta sanningen helt. Jag undrar hur ni hade gjort 

om ni varit mig i denna situation? Ni ska nu först diskutera vad ni alla i gruppen skulle gjort 

och komma fram till ett gemensamt förslag som ni därefter ska dramatisera för klassen. 

Lycka till, så hörs vi snart igen!  

Många hälsningar från Nils. 

 



 

Bilaga D:2  
Brev till klassen från Nils  
 

Brev 5 (Innan läses kapitel 5)  
Hej igen, klass XX!  

Vad duktiga ni var på att dramatisera hur ni skulle gjort om ni varit mig utanför affären med 

mormor och Sixten. Jag ska tänka på era förslag om jag hamnar i den situationen igen. Tack 

så mycket! Ni har nu fått lyssna till när jag vill vara ensam, det kan vara rätt skönt ibland 

tycker jag. Jag är nyfiken och undrar när tycker ni det är skönt att vara ensamma? Ni ska nu 

först diskutera vad ni alla i gruppen tycker och komma fram till ett gemensamt förslag som ni 

därefter ska dramatisera för klassen. 

Lycka till, så hörs vi snart igen!  

Många hälsningar från Nils. 
 

Brev 6 (Innan läses kapitel 6)  

Hej igen, klass XX! 

Ni har nu fått lyssna till när jag har börjat virka igen. Mormor berättade för mig att det är tufft 

att göra det man gillar, oavsett vad andra tycker. Alltså att man ska göra det man själv tycker 

är roligt. Jag är nyfiken och undrar över vad ni har lärt er under denna lässtund? Ni ska nu 

först diskutera vad ni alla i gruppen har lärt er och komma fram till en gemensam lärdom som 

ni därefter ska dramatisera för klassen. 

Lycka till, så hörs vi snart igen! 

Många hälsningar från Nils.   
 

Brev 7 (Innan läses kapitel 7)  

Hej igen, klass XX! 

Nu har ni fått lyssnat till berättelsen om mig av Sofia Johansson. Hoppas ni tyckte om boken 

och att ni lärde er något. Jag undrar vad ni tror kommer att hända med mig nu? Alltså hur 

hade en fortsättning på boken om mig kunnat vara. Ni ska nu först diskutera vad ni alla i 

gruppen tror kommer hända med mig och komma fram till ett gemensamt förslag som ni 

därefter ska dramatisera för klassen. 

Lycka till, så hörs vi snart igen!  

Många hälsningar från Nils. 
 

Brev 8  

Hej igen, klass XX! 

Jag tycker det har varit kul att få se er diskutera och tillsammans dramatisera de frågor som 

jag gett er under högläsningen. Som en avslutning har jag skickat med några frågor som jag 

gärna vill att ni tillsammans ska diskutera.  

Tack för allt, det har varit roligt att samarbeta med er.  

Hoppas vi hörs snart igen!  

Många hälsningar från Nils.  

 

Frågor som tillhör brev 8 
1. Vad tror du författaren vill berätta för oss?  

2. Var det något du gillade i boken?  

3. Var det något du inte gillade i boken?



 

Vad har varit bra och mindre bra i arbetet med Nils? 
 

Det som har varit bra är: _____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Det som har varit mindre bra är: _____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad har du lärt dig i arbetet med Nils? 
 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

Vad ska jag och läraren tänka på till nästa gång?  
 

Till nästa gång ska jag tänka på att:________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Till nästa gång ska läraren tänka på att: ___________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Datum:  Namn:  

Utvärdering i arbetet med Nils  

Bilaga E:1 Utvärderingsstencil 



 

 

 

Vad har varit bra och mindre bra i arbetet med Nils? _________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

Vad tycker du bör tänkas på till nästa gång? _______________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 
 Vad kommer du att ta med dig till din undervisning utifrån denna aktionsforskning?  

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

Namn: Datum: Utvärdering  

Bilaga E:2 Utvärderingsstencil 



 

Bilaga F:1 
Tabell 1. Analystabell  

 

 

Symbol  Betydelse av symbol 

(---) Samtalsdelar som inte har relevans för studien 

  Något som görs i handling  

… Paus  

 
 

Datamaterial  Nyckelord Kategori 

Paolo: Åh vilken cool mössa du har tittar 

på Olle. 

Paolo: Just det, Nils kom, Olle reser sig 

upp. Kolla vilken cool mössa han har tittar 

på Amanda.  

Amanda: Oj, vilken cool.  

Paolo: Ja, asså vem har gjort den? 

Olle: EmEm, min mormor.  

Paolo: Cool mormor.  

Amanda: Aa,  

Olle: Jag måste tyvärr gå nu.  

Utgår från texten Elever bearbetar genom 

upprepning 

 

Ivar: Just det pengarna.  

Marie: Ja här 75 spänn.  

Ivar: Kom, nu går vi och handlar godis.  

Detaljminne   Elever bearbetar genom 

upprepning 

Siri: Hej Nils! 

Rosa: Hej Nils! Fryser du inte om öronen 

när du inte har någon mössa på dig? 

Elliot: Näe. 

Siri: Tack för mössan, damen.  

Johannes: Va?! vilken mössa? 

Siri: Ja den som du gjorde till mig.  

Rosa: Ja den var jättefin.  

Stöd från texten Elever bearbetar genom 

upprepning 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga F:2 
Tabell 1. Analystabell  

 
 

Datamaterial  Nyckelord Kategori 

Lisa: Det finns där man rider på en 

                            … 

(---) 

Lisa tittar på Liv, och grimaserar:  

Asså, aj! Vad heter det och så har man, och 

så finns det en boll och så ska man slå på 

den och man sitter fortfarande på hästen. 

(---) 

    : N                        … H       ! 

Idrottskunskap Elever bearbetar genom 

koppling till sin omvärld 

 

Love: Ojj, titta den där lägenheten, det 

brinner.  

Love: Aa bra, knacka du på så ringer jag 

brandkåren så länge. 

(---)  

Love: Det brinner i en lägenhet på 

Kolstadsgatan. Ni får nog komma hit 

        O   …    ! 

Kunskap om nödsituation Elever bearbetar genom 

koppling till sin omvärld 

 

Ellinor och Wanessa: Får vi gå på bio? 

Marie och Ivar: Neeeej! 

Ellinor och Wanessa: Men varför? 

Ivar: Det är försent. 

Ellinor: Ah, hur mycket är klockan då typ? 

Kvart över fem? 

Ivar: Nä klockan är faktiskt fem i halv elva.  

Ellinor: Ah.  

Wanessa: Men, men kan inte vi få gå på 

bio? 

Marie: Nä ni har faktiskt skola imon.  

Ivar: Aa. 

Wanessa :Ja men varför de? 

Ivar: För ni ska lära er nått. 

Vardagshändelser Elever bearbetar genom 

koppling till sin omvärld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga F:3 
Tabell 1. Analystabell  

 
 

Datamaterial  Nyckelord Kategori 

Linda: Jag vill vara ensam när jag är arg 

hon gör samtidigt grimaser. 

Amanda: Ja, det tycker jag med. 

Annika: Ja eller typ om det har hänt något i 

skolan som gör att man är trött.  

Linda: Så man är ledsen hon låtsas snyfta. 

Amanda låtsas också att snyfta och härmar 

Linda. 

Annika: Eller om man råkat hamna i ett bråk 

eller nått sånt. 

Linda: Ja eller när man mår illa.  

Annika: Ja då vill man vara ensam. 

Linda: Ja jag mår illa. 

Amanda: Eller när man har bråkat med sina 

föräldrar. 

Viljan att vara ensam  Elever bearbetar genom 

koppling till 

känslomässiga 

erfarenheter  

 

Jennifer: Det känns typ som att du är utanför 

nu, att vi typ ska vara elaka mot dig.  

Sally: Ja jag vet, det är jättekonstigt. 

Utanförskap  Elever bearbetar genom 

koppling till 

känslomässiga 

erfarenheter  
Molly: Jag älskar att sticka, det är jättekul. Utgår från intresse Elever bearbetar genom 

koppling till 

känslomässiga 

erfarenheter  
Mimmi: Rider du?  

Algot: Aa. Får jag inte det? 

Mimmi: Det är töntigt.  

Algot: Nä!  

Molly: Nä man ska göra det 

man vill!  

Nedvärdering Elever bearbetar genom 

koppling till 

känslomässiga 

erfarenheter 

Siv: Nä men asså, du är ju Nils tittar på 

Allan och så är vi typ ett lag pekar på 

Sally och Emil och vi är hans vänner pekar 

på Allan och så behöver vi typ ha hjälp av 

Nils och han är typ en flygande ängel. 

Idérikedom  Elever bearbetar genom 

att fantisera 

 

H    :                                   … 

Jag vet vi kan alla blir sjuka och så gör han 

typ kopior av oss. 

Uppfinningsförmåga    Elever bearbetar genom 

att fantisera 

 
                   
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Bilaga G 

Informations- och samtyckesbrev  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Till vårdnadshavare i klasser som tar emot lärarstudenter 
Era barns skola samarbetar med lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Det 

innebär att studenter gör praktik i klassen och utför olika uppgifter kopplade till 

utbildningen. Våren 2015 kommer en student som går sin sista termin på 

lärarutbildningen att genomföra sin sista praktikperiod i klassen. Studenten kommer att 

hålla i större delen av undervisningen, men också tillsammans med klassläraren 

dokumentera undervisning i syfte att identifiera ett utvecklings-område. 

Dokumentationen kan ske genom inspelade samtal, bilder, video med mera. Det 

insamlade materialet kommer att hanteras etiskt korrekt enligt vedertagna principer 

vilket till exempel innebär att elever och lärare avidentifieras och att dokumentationen 

endast användas för utveckling och utbildning. Vi vill avslutningsvis betona att 

förbättringsarbetet genomförs i syfte att gagna alla barns utveckling och lärande. 

Om du/ni har frågor får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna skall kunna 

planera sina uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt godkännande.  

Vänliga hälsningar 

(Utbildningsledare)  

Mail:  Tel:  

 

Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 

 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

□ JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i undervisning som dokumenteras 

 

Vårdnadshavare för: 

............................................................................................................................ 

 

Datum   

................................................................................................................................................... 

Vårdnadshavares namnteckning 

 
 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Klara Rundgren

Elin Svensson


