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Förord  
 
Jag vill först och främst tacka mina fantastiskt härliga och krävande elever som har delat 

med sig av sina tankar och åsikter. Denna undersökning hade inte varit möjlig att 

genomföra utan deras insatser. Jag vill även tacka min handledare Stefan Lundström för 

all inspiration och hjälp under arbetets gång med denna uppsats. Min tacksamhet går även 

till Elin Brandlöv och Mona Sandström för deras konstruktiva och välbehövliga respons. 

Slutligen vill jag tacka min familj – Nisse, Rasmus, Hampus – ert tålamod med min 

uppsats och hela min utbildning har varit enormt. Tack!  
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Sammanfattning  
 

Syftet med mitt arbete var att utveckla andraspråkselevers förmåga att förstå det 

underförstådda i skönlitterära texter. Mina frågeställningar var hur andraspråkselever 

fyller tomrummen i litterära texter och på vilket sätt riktad loggskrivning med fokus på 

litterära tomrum kan bidra till att fördjupa andraspråkselevers språkliga medvetenhet. 

Min studie var en form av aktionsforskning där jag granskade min egen undervisning för 

att nå mitt syfte och besvara mina frågeställningar. Resultatet från undersökningen 

gällande elevernas förmåga att förstå det underförstådda visade att den går att utveckla i 

skiftande grad beroende på elevernas olika förutsättningar. Jag kunde konstatera att 

eleverna fyller de litterära tomrummen på olika sätt; en del klarade inte alls av att fylla 

dem medan några kunde läsa det underförstådda på egen hand medan ytterligare andra 

behövde hjälp för att klara av det. Det kravlösa skrivandet där riktad loggboksskrivning 

blev till en fredad zon för korrigeringar och bedömningar var det sätt som bidrog till att 

vissa elever kunde fördjupa sin språkliga medvetenhet när de försökte utveckla sina 

tankar kring litterära tomrum. Det var flera av eleverna som visade att de kunde gå från 

ett mer konkret och situationsberoende till ett mer abstrakt och situationsoberoende 

uttryckssätt. Men det krävdes även litteratursamtal och en mer explicit undervisning för 

att eleverna skulle utveckla sin förmåga att förstå det underförstådda.  

    

Sökord: Litterära tomrum, Riktad loggskrivning, Svenska som andraspråk 
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1. Inledning 
 

Under kapitlet finns förklaringen till hur inspirationen till denna undersökning väcktes. 

Dessutom presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar och de definitioner som är 

aktuella för denna studie. Vidare beskrivs tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter som är relevanta för denna undersökning. 

 

1.1. Bakgrund 
 

Min erfarenhet av andraspråkselever i senare tonåren är att de ofta känner frustration när 

de inte kan uttrycka sina känslor, tankar och åsikter inför sina jämnåriga klasskamrater. 

Deras kognitiva utveckling är i regel likartad, men språket hämmar deras möjligheter att 

interagera med svensktalande. I samband med att jag läste en artikel av Nilsson & 

Sundemo (2000) som beskrev litteraturarbete med fokus på litterära tomrum i en 

åldersblandad klass, år 1–3, med andraspråkselever väcktes tanken att arbeta på liknande 

sätt med äldre elever. Nilsson & Sundemo arbetade med tomrum i olika skönlitterära 

texter genom att låta eleverna fylla dessa via samtal, rollspel, bildskapande och eget 

skrivande. När eleverna tillsammans funderade på de gemensamt lästa texternas tomrum 

fick alla samma kontext och förförståelse, men det underförstådda kunde likväl fyllas av 

varje enskild elev. Fantasin svävade därmed inte i tomma intet utan fick ett värdefullt 

stöd. Det var så jag blev nyfiken och tänkte att detta borde gå att genomföra även med 

gymnasieungdomar i svenska som andraspråksundervisning. Sedan tidigare har bland 

annat Gunilla Molloy arbetat med och forskat om litteraturpedagogik i kombination med 

skrivpedagogik, dock inte specifikt med andraspråkselever, vilket motiverade denna 

undersökning. I samband med denna uppsats tjänstgjorde jag som andraspråkslärare i en 

gymnasieklass och såg därmed möjligheten att praktiskt pröva den teoretiska 

forskningen. Jag ville tillsammans med mina elever arbeta med riktad loggskrivning och 

litterära tomrum i ett försök att fördjupa deras språkliga medvetenhet.  
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1.2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att utveckla andraspråkselevers förmåga att förstå det underförstådda i 

skönlitterära texter.  

Mina frågeställningar är:  

• Hur fyller andraspråkselever tomrummen i skönlitterära texter? 

• På vilket sätt kan riktad loggskrivning med fokus på litterära tomrum bidra till att 

fördjupa andraspråkselevers språkliga medvetenhet? 

 

1.3. Definitioner 
 
I uppsatsen använder jag benämningen andraspråkselever som syftar på svenska som 

andraspråkselever. Begreppet språklig medvetenhet står i denna uppsats som uttryck för 

det som jag har förhoppningen att kunna fördjupa hos de utvalda eleverna. Det jag avser 

är att eleverna ska få möjlighet att utveckla ett språk som motsvarar deras åldersmässiga 

och kognitiva mognad där de rör sig från ett mer konkret och situationsberoende till ett 

mer abstrakt och situationsoberoende uttryckssätt.    

 

1.4. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras forskning om andraspråksutveckling och forskning kring 

skönlitteratur som läromedel i andraspråksundervisning som är relevant för denna 

uppsats. Dessutom redogörs för arbetets förankring i styrdokumenten. 

 

1.4.1. Forskning om andraspråksutveckling 

 
Det har länge diskuterats om det finns skillnader och vilka dessa i så fall är mellan första- 

och andraspråksinlärning. Jag upplever att den diskussionen även färgat av sig och förs 
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aktivt i debatten om svenska som andraspråks berättigande som eget ämne eller som del 

av svenskämnet. En som menar att det finns skillnader är språkforskaren och professorn i 

lingvistik, Åke Viberg (1996, s. 110f), som anser att det numera är allmänt accepterat att 

andraspråksinlärning skiljer sig åt i jämförelse med förstaspråksinlärning. En skillnad är 

att andraspråksinlärning i regel äger rum när förstaspråket redan är etablerat och att det 

oftast sker i det land där språket talas. Målet är att andraspråksinlärare ska nå samma 

kompetensnivå som förstaspråkstalare. En försvårande omständighet när ett andraspråk 

ska läras in är att det inte bara handlar om att lära sig det, utan all annan kunskap lärs i 

regel in på det nya språket. Viberg (1993, s. 63f) anser att det handlar om att 

andraspråkselever måste behärska språket väl och det uttrycker han genom en uppdelning 

av kunskap i bas och utbyggnad. Basen omfattar den språkkompetens barn i regel har 

utvecklat i samband med skolstarten, exempelvis ett grundläggande ljudsystem, 

kännedom om morfologi och syntax, ett uppbyggt basordförråd och en insikt i samtals- 

och textstrukturer. Utbyggnaden som byggs på basen omfattar läs- och skrivkunskaper, 

specialordförråd, nyansskillnader, grammatisk medvetenhet och större anpassning av 

samtal beroende på skilda situationer samt möjlighet att successivt föra mer abstrakta 

resonemang. Ordförrådet är enligt Viberg (1993, s. 35ff) den språkliga kompetens som 

utvecklas allra mest under en människas livstid. Det är framför allt under läsning som 

ordförrådet kraftigt ökar. För en andraspråksinlärare krävs det att ordförrådet i basen och 

utbyggnaden utvecklas parallellt till både form och betydelse, vilket är en stor och 

komplicerad utmaning.  

 

Den parallella inlärningsprocessen handlar mycket om att ta hänsyn till 

andraspråkselevers språkliga och kognitiva ålder. Pirkko Bergman (2003a, s. 22–29), som 

forskar inom svenska som andraspråk, menar att om fokus enbart läggs på basen riskerar 

eleverna att stagnera samtidigt som om all uppmärksamhet riktas mot utbyggnaden är 

risken stor att de grundläggande språkfärdigheterna går förlorade.  Det innebär att 

andraspråkselever behöver en blandning av färdighetsträning och fördjupad 

språkmedvetenhet som motsvarar deras kognitiva mognad. Bergman (ibid.) anser att 

andraspråkselever som är en heterogen grupp med skiftande kulturell, social och språklig 

bakgrund ska få verktyg att tänka och kommunicera på sina respektive språkliga och 
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kognitiva nivåer för att inte begränsas till den konkreta nivå som deras andraspråk 

befinner sig på.  

 

Men vad händer när andraspråkselever utmanas av tankemässigt svåra uppgifter och ska 

försöka att språkligt uttrycka sina tankar? I regel blir deras försök sällan perfekta, utan 

samtalen eller texterna blir oftast påtagligt felaktiga till formen. Detta menar Bergman 

(2003b, s. 35) inte är någon fara, utan anser att andraspråkselevernas tanke- och 

språkförmåga utvecklas genom att de vågar uttrycka sig trots sina språkliga 

begränsningar. Det är på detta sätt som abstrakta resonemang utvecklas. Undervisningen 

måste därför anpassas så att eleverna både möter höga krav och en acceptans till deras 

språkliga försök att formulera sig. Men om andraspråkseleverna blir tillrättavisade når de 

å ena sidan en korrekthetsnivå, medan de å andra sidan hämmas i den kognitiva 

utvecklingen. Bergman anser att det är viktigt att trycka på att deras tankar är intressanta 

och att deras språkliga experiment är positiva för deras fortsatta utveckling.  

 

1.4.2. Forskning om skönlitteratur  
 

Att arbeta med skönlitteratur inom språkundervisning är knappast revolutionerande 

oavsett om det gäller svenska eller svenska som andraspråk. Bergman (2003b, s. 44f) 

menar dock att skönlitteratur inte bara är ett mål utan än mer ett medel för 

språkutveckling hos andraspråkselever. De litterära texterna behöver bearbetas på olika 

sätt och ur flera skilda perspektiv. Det handlar inte bara om att uppmärksamma innehållet 

utan även att förstå den västerländska kulturen, att läsa det underförstådda och att träna 

nya ord och begrepp. Skönlitteratur leder enligt Bergman & Sjöqvist (2003, s. 107) till 

många skrivövningar som inte bara tränar eleverna att skriva, utan även ger dem 

möjligheter att bearbeta de lästa texterna språkligt och tankemässigt. Att arbeta med 

skönlitteratur på detta sätt gör att eleverna utvecklar bas och utbyggnad parallellt, vilket 

inte bara är det optimala för andraspråkseleverna utan även en förutsättning i deras 

språkliga och kognitiva utveckling. 
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Forskaren inom ämnesdidaktik Gunilla Molloy (2007, s. 67ff) menar att många 

skönlitterära texter berättar ett slags handling, men att det finns tomrum i texter som 

antyder en parallell händelseutveckling. Om eleverna får vägledning och blir 

uppmärksammade på att finna ledtrådar till det mer outtalade lär de sig efterhand att 

granska texters olika bottnar. Molloy menar vidare att de flesta inom 

receptionsforskningen anser att det är viktigt att läsare får skapa sina egna bilder av det 

de läser. En del har lättare för det än andra och läsare som har svårt att finna ledtrådar 

läser ofta texter mer bokstavligt, vilket kan hämma språkutvecklingen.    

 

Att skönlitteratur är språk- och tankeutvecklande tror jag inte någon svensklärare 

motsätter sig utan anser vara en av många fördelar med att arbeta med litteratur. Två som 

forskar inom svenska som andraspråk är Lena Bråbäck och Lena Sjöqvist (2000, s. 208ff) 

och de lyfter fram att skönlitteratur är en bra utgångspunkt för lärande eftersom det ofta 

berör och engagerar läsaren. Författarna anser vidare att läsupplevelser kan fördjupas 

genom samtal och skrivande där läsningen är motorn för att utveckla tankar och språk. 

För att kunna utveckla sitt språk anser jag att det är viktigt att det finns något att tala och 

skriva om och här fyller skönlitteraturen en viktig roll.  

 

1.5. Förankring i styrdokument 
 
Eftersom undersökningen utgår från elever som läser svenska som andraspråk A på 

gymnasiet förankras detta arbete i gymnasieskolans kursplan. Mitt övergripande syfte är 

att utveckla andraspråkselevers förmåga att förstå det underförstådda i litterära texter som ett 

led i deras språkliga utveckling där tanken är att den ska fördjupas så att eleverna får ett mer 

åldersadekvat språk. I ämnesbeskrivningen för svenska som andraspråk (2008) står det under 

mål att sträva mot att det är viktigt att eleverna får möjlighet att utveckla en språklig säkerhet 

i tal och skrift och att de vill, vågar och kan uttrycka sig på svenska i många olika 

sammanhang. Det är det som jag upplever att flera tonåringar med svenska som andraspråk 

inte alltid klarar av för att de ännu inte erhållit de språkliga färdigheterna. Genom att arbeta 

med tomrum i litteraturen och träna på att läsa mellan raderna är förhoppningen att påskynda 

deras språkliga utveckling. Det finns även stöd för arbetet med skönlitteratur i 
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ämnesbeskrivningen för svenska som andraspråk (2008) där det under ämnets syfte står 

skrivet att skönlitteratur i skilda former från olika tider och kulturer förhoppningsvis 

utvecklar elevernas fantasi och lust att lära. Under ämnets syfte betonas hur viktig 

skönlitteraturen är för att eleverna ska kunna erövra språket.  

 
Utbildningen syftar till att eleverna skall lära sig att använda skrivandet för att tänka 

och lära. Litteraturläsningen skall – utöver att vara en källa till glädje, personlig 

utveckling och tillfredsställelse – öka elevernas medvetenhet om den betydelse 

skönlitteraturen har för språkutveckling och kulturförståelse.  

Skolverket ämnesbeskrivning för svenska som andraspråk 

 

I citatet framhålls att skrivandet är ett sätt att utveckla sitt tänkande och lärande, vilket 

stödjer valet av riktat loggskrivande som metod för denna uppsats. Det framkommer även 

under ämnets syfte att eleverna ska få många tillfällen till att använda och utveckla sina 

färdigheter i att tala, lyssna, se, läsa och skriva och få möjlighet att arbeta med olika 

texter och kulturyttringar. I denna undersökning har fokus framför allt vilat på att läsa 

och skriva genom att på delvis skilda sätt få tillägna sig olika svenska noveller. Jag har 

för detta arbete valt ut tre mål som eleverna ska ha uppnått enligt kursplanen för svenska 

som andraspråk (2008). Eleven ska 

 

• vilja och våga använda det svenska språket för muntlig och skriftlig 

kommunikation i skiftande sammanhang och situationer 

• ha ett så rikt ordförråd att hon med hjälp av detta kan klart och tydligt förmedla 

åsikter, erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift på ett sätt som är anpassat till 

situationen och mottagaren 

• kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla tänkande och lärande 
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1.6. Teoretiska utgångspunkter 
 

I detta avsnitt introduceras begreppen aktionsforskning och riktad loggboksskrivning mer 

ingående. Som tidigare nämnts är avsikten med denna undersökning att interagera 

litteraturarbete med riktad loggboksskrivning i undervisningen med andraspråkselever. 

Dessutom presenteras de verktyg som använts vid analys av det empiriska materialet; 

Isers litterära tomrum, Rosenblatts efferenta och estetiska läsning och McCormicks 

allmänna och litterära repertoar.  

 

1.6.1. Aktionsforskning 
 
Avsikten med denna undersökning var att utveckla mina elevers förmåga att förstå det 

underförstådda i litterära texter som ett led i deras språkutveckling. Jag kombinerade 

lärar- och forskarrollen för att se om min undervisning kunde leda till någon förändring 

hos eleverna och därmed några möjliga arbetssätt inom andraspråksundervisning. Gunilla 

Molloy har ägnat sig åt klassrumsforskning och bland annat integrerat litteraturpedagogik 

med skrivpedagogik, där skönlitteraturen och elevernas egen skapande verksamhet är 

basen för det språkutvecklande arbetet. Molloy (2003, s. 17ff) skriver att denna typ av 

forskning där någonting eventuellt kan förändras eller förbättras kallas för 

aktionsforskning eller lärarforskning. Tanken är att läraren reflekterar över sin 

undervisning i kombination med användandet av olika teorier som möjligen resulterar i 

några nya redskap till lärarprofessionen. Forskning ute i skolorna är enligt henne inget 

nytt fenomen utan skillnaden mellan mer traditionell skolforskning och aktionsforskning 

är vem som forskar och vad syftet med forskningen är. Molloy (2003, s. 17f) tar även upp 

att det som är utmärkande för aktionsforskning är att den som undersöker och sedan 

analyserar ofta är samma person. De risker som kan finnas är enligt henne att resultaten 

inte anses trovärdiga och därför gäller det att presentera ett material där även läsaren kan 

dra egna slutsatser.  
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Johan Elmfeldt (1997, s.10) har också forskat på sin egen undervisning och menar att det 

inte är helt okomplicerat att den egna undervisningen även är forskningsmaterialet. Det 

finns därmed inte något externt perspektiv på undersökningen. Elmfeldt (1997, s.13f) 

betonar dock att en fördel med aktionsforskning är möjligheten att reflektera över sin 

undervisning och på så sätt kunna ifrågasätta sina egna metoder och försöka få till ett nytt 

tänkande. Han skriver vidare att det inte bara handlar om det som ska undersökas utan 

även att själva forskaren hamnar i centrum, vilket är en styrka i aktionsforskning när 

lärarens yrkeserfarenhet kommer forskningsprocessen till gagn. 

 

Annette Ewald har en lång yrkesverksam tid som lärare som hon använder sig av i sin 

forskning, dock inte på sin egen undervisning. Ewald (2007, s. 33f) menar att forska är en 

komplex process eftersom människan ständigt är föränderlig, vilket även innefattar skol- 

och klassrumskulturer. Det gör att det inte är alldeles enkelt att studera dessa kulturer, 

men hon anser att människan lär genom att delta i olika verksamheter tillsammans med 

andra medmänniskor. I sin forskning har Ewald synliggjort några skolors litteraturarbete i 

mellanåren och menar att det handlar om att visa på hur undervisning kan se ut och inte 

hur den ska se ut.  

 

1.6.2. Riktat loggboksskrivande 
 
Loggboksskrivande är enligt Molloy (1996, s. 291f) ett sätt att se elevernas läs- och 

skrivutveckling. Det som skrivs i loggböcker är en dialog mellan elev och lärare. Molloy 

(2007, s. 75) skriver att loggboken kan vara bra för tysta elever som inte tar eller får 

utrymme i klassen. I loggskrivandet får de istället möjlighet att ventilera sina tankar och 

åsikter utan att riskera att någon kommenterar det muntligt. Loggboken kan även bli en 

trygghetsskapande faktor enligt Molloy (1996, s. 20, 31).  Där kan alla skriva kravlöst 

utan att det ska visas upp. Det kan dock vara svårt för eleverna att tänka bort att 

någonting som de skriver kan vara utan krav. Hon anser att många elever vid olika 

skrivuppgifter alltid ställer frågan om längd och vilka kriterier som gäller för att bli 

godkänd. Det handlar dock inte om att skriva långt och korrekt vid första tillfället, men 
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detta kan enligt henne ta tid för eleverna att inse. Molloy (1996, s. 85–88) skriver att 

ordkunskap är en viktig del av elevers språkutveckling och ett sätt är att arbeta med 

ordförståelse som kan ske i samband med att skönlitterära texter läses. Läromedel ger i 

regel ordförklaringar på ett lösryckt sätt enligt henne, till skillnad från när en skönlitterär 

text läses och det ges tillfälle att även prata om olika ord och i vilka sammanhang som de 

kan användas. Hon menar att elevernas inlärning blir mer levande istället för mekanisk, 

vilket den riskerar att bli vid läsning ur läromedel. 

 

Det finns inte speciellt mycket forskning enligt Molloy (1996, s. 153) på äldre elevers 

språkutveckling, men det finns dock stöd för sambandet mellan skrivande, 

skrivutveckling och språkutveckling.  

 

Skrivprocessens inträde innebar, enligt den australiensiska forskaren inom 

andraspråksundervisning Pauline Gibbons (2007, s. 87f) att eleverna skulle få möjlighet 

att uttrycka sina tankar och känslor utan att styras av läraren. Innehållet skulle stå i fokus 

framför formen. Gibbons menar att det förutsätts att eleverna därmed implicit lär sig att 

skriva inom skilda ämnen och inom skilda genrer. Hon hänvisar till en studie i USA där 

det fastslås att skrivkonventioner måste läras ut explicit därför att det inte är någonting 

som sker per automatik. De som inte tillhör majoritetskulturen måste därför få tillgång till 

de implicita koder som de infödda redan har vetskap om. Gibbons (2007, s. 91) menar att 

explicit undervisning innebär att läraren ger eleverna förutsättningar att använda 

kunskaper från skolan i det verkliga livet samtidigt som språkförståelsen utvecklas. Detta 

resonemang överför jag till denna undersökning där genomförandet till en början var 

implicit för att successivt förändras till en alltmer explicit undervisning för att lättare 

tydliggöra det underförstådda i de litterära texter som vi tillsammans läste.  

 

Fasta rutiner och tydliga strukturer menar Molloy (2007, s. 16) ofta ger eleverna en 

trygghet som genererar en utveckling i deras tänkande och skrivande. Molloy (1996, s. 

9f) anser att eleverna behöver ett språk för att kunna tala om andras och egnas 

erfarenheter. Detta viktiga redskap saknar dock många elever, vilket leder till att när de 

läser skönlitterära texter har de svårt att uttrycka det de vill förmedla. Hon menar att 
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skrivpedagogiken kan fylla ett syfte genom att eleverna får skriva om vad de läser och 

därmed utveckla ord för sina tankar, eftersom att skriva är ett sätt att tänka. Men eleverna 

måste ha någonting att skriva om och här kopplar hon in skönlitteraturens viktiga 

betydelse med sitt innehåll och sitt språk.  Eleverna utmanas därmed både språkligt och 

kognitivt.  

 

Bergman & Sjöqvist (2000, s. 39–42) skriver att skönlitterära texter innebär kognitiva 

processer på olika nivåer, vilket innebär att tankearbetet kring en text kan pendla från det 

enklaste till det mest abstrakta. Att kunna koppla textinnehållet till egna erfarenheter ökar 

den kognitiva utvecklingen och förmågan att kontextualisera. Författarna menar att i 

heterogena grupper som andraspråksklasser startar de flesta från olika nivåer och därför 

kan loggskrivande vara ett sätt att möta varje enskild elevs behov. Det innebär att ingen 

logg blir den andra lik, eftersom varje elev tolkar texten personligt. Jim Cummins, (2000, 

s. 98ff) är en framträdande kanadensisk forskare som har ägnat tid åt att studera 

andraspråkselevers språkutveckling och lärande, menar dock att loggboksskrivande inte 

automatiskt innebär att undervisningen blir effektiv, utan lärarens roll i elevernas 

språkutveckling är oerhört betydelsefull. Undervisningen ska inte bara anpassas, utan 

elevernas strävan att få ett språk att uttrycka sig med måste också bekräftas. Cummins 

anser vidare att läraren måste stärka elevernas självbild genom att förmedla en tro och en 

förväntan att de kan klara av att lära sig språket fast det ibland känns svårt för dem. Det 

är även viktigt att merparten av undervisningen sker på en hög kognitiv svårighetsgrad 

och utgår från en meningsfull kontext för att språkutveckling ska ske. Då kan eleverna 

skaffa sig verktyg att växla mellan det konkreta och det abstrakta och mellan det 

personliga och det generella på sitt andraspråk.  

 

1.6.3. Analysverktyg 
 

Litteraturteoretikern Wolfgang Iser (1978, s. 169) menar att vissa läsare kan ha svårt att 

skapa någon förståelse eller mening med en läst text, vilket kan vara en följd av att de 

inte klarar av att fylla de litterära tomrum som finns i varje berättelse. Dessa tomrum 

anser Iser består av det som är outtalat och underförstått och det kan till exempel vara 
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känslor som inte beskrivs eller händelser som inte får någon förklaring. Iser (1978, 

s.107ff) menar att läsaren då själv måste fylla dessa tomrum med erfarenheter och tankar 

från sin egen värld. När läsaren bygger dessa föreställningar blir texten till en helhet och 

gör att läsaren inte bara blir till en passiv mottagare av textens mening. Iser (ibid.) anser 

att det är sällan en läsare kan ta till sig hela texten på en gång, vilket leder till att 

relationen mellan läsare och text förändras. Läsaren skapar förväntningar på en text som 

antingen inte går i uppfyllelse eller också infrias.  

 

Louise M. Rosenblatt (2002, s.144ff) var en amerikansk forskare som beskriver den 

dubbla undervisningsprocessen där eleverna dels måste få möjlighet att bli kritiska, dels 

få möjlighet att utveckla positiva upplevelser. För att uppnå en mer kritisk läsning krävs 

ofta en mer efferent läsart medan de positiva upplevelserna vinns ur en mer estetisk 

läsning. Rosenblatt (2002, s. 10f) menar att vid läsning skiftar uppmärksamheten mellan 

mer opersonlig och allmän läsning (efferent) till mer känslomässig och personlig läsning 

(estetisk). Dessa olika sätt att läsa står inte i motsättning till varandra utan sker beroende 

på vilken typ av text, vilka erfarenheter och syften som olika situationer orsakar. Efferent 

läsning uppstår ofta när läraren vill att eleverna ska fokusera på något specifikt i texten, 

exempelvis berättarperspektiv, epoker eller miljöer. Detta kan medföra att de missar 

någonting annat i texten, som exempelvis etiska frågor eller mänskligt beteende. Om 

läraren regelbundet använder sig av kontrolliknande förhör av bokinnehåll leder det ofta 

till en efferent läsning där läsarna söker efter givna svar och därmed går miste om sina 

egna upplevelser av texten. Rosenblatt menar att i efferent läsning trängs det mer 

personliga och känslomässiga förhållningssättet undan och läsningen styrs till att bli mer 

allmän och opersonlig. För att uppnå en estetisk läsning krävs det att läsaren öppnar sig 

mot texten så att upplevelsen blir mer känslosam och personlig. 

 

Den amerikanska litteraturteoretikern Kathleen McCormick (1994, s. 76–79) ser läsning 

som en dialog mellan läsare och text och menar att dessa båda har en allmän och litterär 

repertoar. Det handlar om vilka perspektiv, värderingar och erfarenheter som en text 

omfattar eller en läsare bär med sig. Många läsare är inte medvetna om vilka allmänna 

repertoarer som de bär på förrän de möter andras värderingar som inte stämmer överens 
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med deras egna. McCormick (1994, s. 81) skriver angående litterära repertoarer att det 

handlar om exempelvis texters berättarperspektiv och hur handlingen presenteras. En 

läsares litterära repertoar innebär vilken typ av kunskaper och föreställningar om 

litteratur som personen bär med sig. McCormick (1994, s. 87f) använder två andra 

begrepp, matchning och icke-matchning, där det förstnämnda inträffar när den allmänna 

och litterära repertoaren stämmer överens mellan en text och en läsare. En matchning 

kan inträffa även om det enbart är den ena repertoaren som stämmer med läsarens. Om 

repertoarer däremot inte stämmer sker en icke-matchning mellan text och läsare. Det 

främlingskap som McCormick (ibid.) nämner handlar om att det blir spänningar mellan 

läsarens och textens repertoarer, vilket kan leda till att en text avvisas.   

 

1.7. Metod 
 

I detta avsnitt redovisas den kvalitativa undersökningsansats som har genomsyrat arbetet 

och vilken metod som har valts för arbetet. Dessutom redogörs för urval och 

genomförande.  

 

1.7.1. Val av metod 
 

Den här undersökningen är kvalitativ eftersom informationsurvalet är begränsat och 

analysen följer ett visst tema – riktat loggboksskrivande – som undersöks ingående för att 

sedan kopplas till befintliga teorier, vilket är en förutsättning i en kvalitativ undersökning. 

Svenning (2000, s. 66–71) beskriver en kvantitativ undersökning som att hårddata tas 

fram för att sedan redovisas i statistik och siffror. Det är därför som denna typ av 

undersökning blir mer exakt och enklare att dra allmängiltiga slutledningar ifrån. När han 

sedan beskriver en kvalitativ undersökning menar han att det handlar om att kunna 

koppla teorier till exempel för att sedan dra slutsatser. Han menar vidare att den kanske 

mest uppenbara skillnaden mellan de två datainsamlingsmetoderna är att den kvalitativa 

stödjer sig på ord medan den kvantitativa bygger på matematik.  
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Min tanke med loggbok var att reflektera över och vartefter förändra mitt arbetssätt 

utifrån de signaler som jag fick från eleverna. Molloy (2003, s. 19) menar att en lärare 

som granskar sin undervisning i en egen klass har fördelen av att kunna uppmärksamma 

problem och förändra arbetet under processens genomförande. Detta skedde även för 

mig, vilket jag beskriver närmare under resultatavsnittet. Andra utmärkande drag i denna 

typ av undersökning är enligt Molloy att de ofta bedrivs i få grupper och att den är 

kvalitativ genom att forskningsmetoden bland annat kan vara loggboksskrivande. 

 

1.7.2. Klassen 
 

Den klass som studien genomfördes i var en gymnasieklass där eleverna läste A-kursen i 

svenska som andraspråk. Totalt var det 17 elever i åldrarna 16-19 år som var inskrivna på 

kursen som de läste istället för ett främmande språk. Eleverna gick på olika 

gymnasieprogram och majoriteten av eleverna träffades enbart under dessa tillfällen. De 

kulturella och språkliga bakgrunderna var mycket skiftande och klassen hade haft en 

turbulent hösttermin. Flera av eleverna hade interna konflikter som emellanåt skymtade i 

klassrummet varav en rent fysiskt den första lektionen på vårterminen. Med anledning av 

att klassen var en förhållandevis stor andraspråksklass med kraftigt skiftande 

kunskapsnivåer och ett samtalsklimat som lätt kunde urarta valde jag att under sex veckor 

arbeta i halvklass. Ena halvan fick med sig hemuppgifter att lösa och redovisa till 

kommande lektion medan den kvarvarande gruppen fick ägna sig åt högläsning, 

diskussioner och muntliga redovisningar.  

 

1.7.3. Urval  
 

För att få ett hanterbart material till undersökningen valde jag ut de loggboksanteckningar 

som jag ansåg tillförde mest innehållsmässigt. Tre av eleverna föll helt bort på grund av 

hög frånvaro. Samtliga elever har gett godkännande till denna undersökning och alla har 

fingerade namn. 
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1.7.4. Genomförande 
 
Jag använde novellerna, som beskrivs mer ingående under resultatanalys, medvetet i den 

ordning som presenterats nedan med avsikten att börja med den enklaste för att sedan 

avsluta med den klart svåraste. Det jag definierar som enklare berättelser är att den 

litterära repertoaren kan samstämma mer med elevernas litterära erfarenheter medan de 

svårare har en mer krävande litterär repertoar och därför kan upplevas knepigare för 

merparten av eleverna. Jag har även gått från ett mer implicit arbetssätt där jag inte pekat 

ut några ledtrådar i texterna till ett mer explicit arbetssätt där jag mycket medvetet försökt 

uppmärksamma eleverna på olika litterära tomrum. Inledningsvis förtydligade jag inte 

heller de olika riktade frågorna, men vartefter började jag prata mer omkring dem. En 

annan förändring som skett har varit att vi till en början inte alls diskuterade novellerna 

muntligt – de två första skedde i helklass – utan all dialog skedde skriftligen i 

loggböckerna. I samband med att halvklass introducerades öppnades möjligheterna till 

samtal, där vi inledningsvis först prövade att skriva och sedan samtala till den avslutande 

novellen, där vi samtalade flitigt innan loggboksskrivande tog vid. Jag har även varierat 

tillfällena när eleverna har skrivit i loggböckerna, undantaget den inledande skrivstunden. 

Ibland har eleverna skrivit vid flera tillfällen och ibland i mitten eller som avslutning. 

Dessa nämnda förändringar och eventuella effekter kommer jag att diskutera mer 

ingående under avsnittet elevanalys.  

 

I samband med att loggbok infördes poängterade jag att den fungerade som en skriftlig 

dialog mellan mig som lärare och varje enskild elev och att det enbart var vi som läste det 

som stod i loggboken. Det som jag även framhöll var att loggboken var en fredad zon för 

korrigeringar och bedömningar och att allt skrivande skulle upplevas kravlöst. Syftet med 

skrivandet var att synliggöra de tankar och känslor som väcktes i samband med 

novellarbetet.  

 

Vecka 1 Innan jag började högläsa Ensam hemma introducerade jag författaren och 

novellen på ett övergripande sätt. Eleverna uppmanades därefter, medan de lyssnade på 

texten, att bilda sig en uppfattning om vad de trodde att texten handlade om. Eleverna 
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hade ingen egen text att tillgå. Efter att jag läst halva texten stannade jag upp och gav jag 

en riktad fråga till samtliga elever Vad tror du texten handlar om? som de skulle svara på 

i sina loggböcker. Sedan slutfördes högläsningen med ytterligare en riktad fråga Hur 

uppfattade du texten?  

 

Vecka 2 Lektionen inleddes med att eleverna fick kommentera det som jag skrivit efter 

föregående lektion. Jag introducerade därefter novellen Tid för barnen med en 

presentation av författaren. Eleverna fick varsitt exemplar av texten där de uppmanades 

att stryka under svåra ord som jag förklarade efter att jag högläst novellen. Innan de 

påbörjade en läsförståelse till texten, som de arbetade individuellt eller parvis med, 

ägnades en kortare stund till ordförklaringar. Eleverna fick efter genomförd läsförståelse 

välja en fråga av totalt tre från textkompendiet och enskilt besvara i loggböckerna. 

Följande frågor fick de välja mellan: 

Föräldrarna i texten säger att barnen har det bra. Hur har barnen det egentligen, tror 

du? 

Fantisera! Hur tror du att barnen har det om två år? 

Kan du ge något råd till föräldrarna?  

 

Vecka 3+4 Lektionen inleddes med loggboksskrivande och därefter delades klassen i två 

grupper. Den ena halvan fick hemuppgifter som skulle redovisas kommande lektion och 

andra halvan stannade kvar och arbetade med Handkraft. Denna novell högläste eleverna 

växelvis. Inledningsvis introducerade jag författaren och novellen och gav även utrymme 

till diskussioner. I samband med att vi bytte högläsare diskuterade vi även ord och 

begrepp som behövde tydliggöras När textläsningen avslutades fick eleverna två riktade 

frågor Hur skulle du beskriva Tomas? och Hur tror du att klasskamraterna behandlar 

Tomas efter den andra olyckan? Dessa frågor skrev jag upp på tavlan samtidigt som de 

förtydligades. Efter loggboksskrivandet diskuterades textens innehåll utifrån vad eleverna 

ville lyfta fram. Dessutom fördes samtal kring vissa litterära grepp som författaren 

använder sig av. Sedan avslutades lektionen med en övning på tavlan där eleverna 

individuellt skulle rangordna karaktärerna i texten från mest skyldig till minst skyldig. 

Detta diskuterades därefter gemensamt. 
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Vecka 5+6 Samma halvklassuppdelning och inledande loggboksskrivande som lektion 3 

och 4. De elever som inte fick hemuppgifter stannade och högläste Att döda ett barn. 

Sedan introducerades författare och novell och därefter vidtog en kortare diskussion kring 

det sagda. Eleverna högläste texten samtidigt som vi diskuterade ord och begrepp. Innan 

eleverna fick de riktade frågorna diskuterade vi litterära begrepp i texten, exempelvis 

berättarperspektiv, rubrikens innebörd och avgörande avsnitt som inte finns beskrivet. 

Sedan skrev jag och pratade kring följande fyra frågor på tavlan:  

Beskriv känslorna hos pojkens föräldrar efter olyckan.  

Beskriv bilförarens känslor efter olyckan.  

Hur kommer det fortsatta livet att se ut för föräldrarna? 

Hur kommer det fortsatta livet att se ut för bilföraren? 

Eleverna skulle välja en av de två första och en av de två sista frågorna och skriva om 

dem i sina loggböcker. Vi fortsatte sedan med en övning där de fick leta mörka och ljusa 

ord från texten och diskutera nyansskillnader och olika associationer. Sedan avslutade vi 

lektionen med olika synonymövningar. 

 

Vecka 7+8 Samma halvklassuppdelning och inledande loggboksskrivande som tidigare 

lektioner. De kvarvarande eleverna högläste Om någonting händer. Vi inledde efter 

introduktion av författare och text med att diskutera vilka tankar som rubriken väckte hos 

varje elev. Sedan läste eleverna växelvis korta avsnitt högt. Vi diskuterade återkommande 

två frågor Vem är berättarjaget? och Vad händer? efter varje uppläst avsnitt. Jag försökte 

även att explicit peka på ledtrådar i texten som eventuellt kunde hjälpa eleverna. När vi 

läst färdigt texten lyfte vi muntligt tankar och känslor från eleverna innan de skriftligen 

besvarade de två frågorna i loggböckerna. 
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2. Resultatanalys 
 

Under detta kapitel beskrivs inledningsvis de olika novellerna utifrån McCormicks 

begrepp allmän och litterär repertoar. Elevernas loggboksskrivande analyseras därefter 

genom Isers, Rosenblatts och McCormicks analysverktyg som tidigare presenterats under 

teoretiska utgångspunkter.   

 

2.1. Textens allmänna och litterära repertoar 

 
Ensam hemma av Gunnel Beckman 
 

Berättelsen handlar om en blind tonårstjej som är ensam hemma när en tonårskille med 

tvivelaktiga avsikter kommer förbi. De två ungdomarna finner dock varandra och 

historien utvecklas till något annat än den först ger intryck av. Textens allmänna 

repertoar är utanförskap, handikapp, kriminalitet, kärlek och tonåringar. Teman som 

många ungdomar kan känna igen sig i. Den litterära repertoaren kännetecknas av en 

allvetande berättare som för handlingen linjärt framåt. Novellen klassar jag som 

ungdomslitteratur med anledning av det beskrivna innehållet. Inledningsvis kan den 

uppfattas som spänningsgenre, men förändras sedan till kärleksgenre.  

 

Tid för barnen av Fredrik Lindström 

 

Novellen är en samtidsberättelse om en familj vars föräldrar arbetar extremt mycket och 

överlämnar större delen av uppfostran till barnflickor. Deras målsättning är att arbeta hårt 

under ett par år för att sedan kunna trappa ned och ägna mer tid åt sina barn. Den är 

skriven i ironisk stil med en allvarlig underton och tar upp dilemmat – arbeta för en 

materiell standard eller tillbringa tid med familjen – som många människor i vårt 

samhälle kan identifiera sig med. Textens allmänna repertoar kännetecknas av att den 

utspelar sig i nutid med frågor som föräldraskap, barnuppfostran, tidsbrist och meningen 

med livet. Den kan dock kännas främmande för ungdomar som trots att barndomen inte 
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ligger alltför långt bort ändå inte kan identifiera sig med dessa teman. Texten är skriven i 

ett jagperspektiv och tillhör mer vuxengenre med tanke på berättelsens innehåll. Den 

ironiska undertonen, kan vara svår för många tonåringar att uppfatta. 

 

Handkraft av Torgny Lindgren 
 

Berättelsen utspelar sig i skolmiljö på sjuttiotalet. En pojke, Tomas, förlorar sin hand i en 

förmodad olycka. Från en total anonym tillvaro kommer han på grund av omständigheten 

i allas fokus. Efter en tid av idel uppmärksamhet återfår han sin tidigare låga status. En 

dag är olyckan åter framme och pojken förlorar sin andra hand. Textens allmänna 

repertoar är utanförskap, mobbning, handikapp och skuldfrågor som utspelas i skolmiljö 

bland tonåringar som många ungdomar kan känna igen sig i. Novellen kan enligt mig 

klassas som en gränsgångare mellan ungdomsgenre och vuxengenre eftersom den belyser 

både en tonårspojkes och en lärares tillvaro. Berättelsen är skriven kronologiskt med 

tillbakablickar utifrån lärarens synvinkel. Tomas synliggörs enbart genom ett 

tredjeberättarperspektiv, vilket vissa kan tycka försvårar frågor som handlar om varför 

Tomas är utanför och vad som orsakar olyckan. Texten kräver nästan att läsaren kan läsa 

mellan raderna och därför kan den litterära repertoaren anses relativt krävande. 

 

Att döda ett barn av Stig Dagerman 
 

Rubriken på denna novell förutspår vad texten kommer att handla om. Formuleringen 

återkommer med jämna mellanrum i texten för att påminna läsaren om vad som kommer 

att inträffa. Det som sker är att en förälskad yngre man kör alldeles för fort med sin 

käraste bredvid sig samtidigt som en mamma skickar sitt barn tvärs över vägen för att 

låna socker till frukosten av grannen. Dödsolyckan är ett faktum och berättelsen slutar 

med att konstatera att livet aldrig kommer att bli sig likt för någon av de drabbade. Den 

allmänna repertoaren i texten tar upp existentiella funderingar som ungdomstid, 

förälskelse, död samt samvets- och skuldfrågor. Trots att berättelsen är skriven för 50 år 

sedan är den fortfarande allmängiltig och har hög igenkänningsfaktor för dagens 

ungdomar. Den litterära repertoaren kännetecknas av en kronologisk berättelse med 
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parallell handling, dels bilförarens perspektiv, dels barnfamiljens perspektiv. Den 

parallella berättelsen kan för mer läsovana elever försvåra textförståelsen. Stilgreppet att 

inte beskriva den avgörande händelsen – olyckan – behöver inte påverka förståelsen 

eftersom läsaren vid det laget kan ha skapat en inre bild av vad som kommer att ske. Den 

kan dock orsaka problem för mer ovana läsare. Novellen tillhör mer vuxengenre med 

anledning av att den speglar vuxnas vånda i samband med dödsolyckan. 

 

Om någonting händer av Håkan Nesser 
 

Denna novell är korthugget skriven i en kallhamrad stil. Den registrerar mer än den 

förklarar. Berättarjaget är okänt, men ger en kronologisk och objektiv redovisning av att 

jaget och mamman har flyttat till en lägenhet av någon anledning. Berättelsen börjar in 

medias res och slutar öppet utan att handlingen egentligen har tydliggjorts. Det är en 

novell som ger flera ledtrådar, men det är inte alltid så enkelt att tolka vad de betyder. 

Som läsare kan man dock ana att det finns ett våldstema på beskrivningen av mamman 

och den inre och yttre miljön. Textens allmänna repertoar kan beskrivas som en 

berättelse som utspelar sig i en samtida miljö med en förmodad tonåring i fokus. Den 

litterära repertoaren omfattar en linjärt skriven text, men är krävande av den anledningen 

att mycket är skrivet underförstått och om läsaren inte är van att läsa mellan raderna kan 

denna text vara svår att få grepp om. Novellen tillhör, enligt mig, ungdomsgenre eftersom 

handlingen kretsar kring en tonåring och dennas tillvaro. 

 

2.2. Elevanalys 
 

Ensam hemma 
 

Ensam hemma lästes högt av mig och eleverna hade ingen egen text att tillgå utan 

uppmanades att lyssna och bilda sig en uppfattning om vad texten handlade om. Jag 

stannade upp efter ungefär halva texten och gav eleverna en riktad fråga, Vad tror du 

texten handlar om?, som de kommenterade i sina loggböcker. Efter att ha avslutat 
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högläsningen fick de ytterligare en riktad fråga, Hur uppfattade du texten? Även denna 

fråga skrev eleverna i loggboken. Någon muntlig diskussion förekom inte av denna 

novell utan all kommunikation var skriftlig.  När jag läser loggboksanteckningarna till 

Ensam hemma och analyserar dem genom McCormicks begrepp, allmän och litterär 

repertoar, kan jag konstatera att Dennis och textens litterära repertoarer inte matchar 

varandra. Dennis skriver följande i sin loggbok:  

  
Slutet blev inte som jag tänkte, men det va en bra slut tyckte jag. 

 

Dennis föredrar litteratur inom spänningsgenre vid de få tillfällen som han läser och 

Ensam hemma har den inledningen där det beskrivs att den blinda flickan ligger ute i 

hammocken när hon hör fotsteg, men ingen svarar när hon ropar. Efter ungefär halva 

berättelsen ändrar den karaktär och blir mer en kärleksberättelse. Det kräver dock att 

eleverna klarar av att läsa mellan raderna annars är det inte säkert att de uppfattar 

ungdomarnas känslomässiga påverkan av varandra. För Dennis har förmodligen inte den 

växlingen ägt rum, men det innebär ändå inte att han stöter texten ifrån sig utan han kan 

ta till sig berättelsen på ett uppskattande sätt. Lena är en annan elev som får problem med 

att hennes litterära repertoar inte matchar textens. Hon älskar att läsa böcker som 

handlar om kärlek. När hon skriver om ungdomarnas känslor uttrycker hon sig så här: 

 
Jag tror att Jonathan kommer att ändra sig pga Linda och han kommer att bli en bra 

människa. 

 

På min riktade fråga Vad är det som gör att han ändrar sig? (kärlek, medömkan, livet är 

orättvist/orättvist mm) svarar Lena: 

 
Jag har ingen aning egentligen varför han ändrar sig men när du läste slutet så tyckte  

jag att han kanske ändrar sig. Han har säkert medömkan. 

 

Det är svårt att säga om Lena som är van med kärleksgenre blir förbryllad över novellens 

inledning. Den stämmer inte överens med hennes litterära repertoar och därför blir hon 

osäker om detta verkligen handlar om kärlek. Den första kommentaren om att han ändrar 
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sig på grund av Linda tolkar jag som att hon uppfattat att det på något vis uppstår 

varmare känslor ungdomarna emellan. Men på min fråga som dessutom ger flera 

tänkbara alternativ vacklar hon och bestämmer sig sedan för att killen känner medömkan 

och inte kärlek. Det kan tänkas att hennes osäkerhet tillsammans med min fråga leder till 

att hon inte tror på kärlekstemat. Anders uttrycker också att kärlek eller åtminstone mer 

än vänskap uppstår: 

  
Dom blir kompisar tror jag eller så blir dom mer än kompisar. 

 

På frågan Vilka förutsättningar finns det för en kärlekshistoria mellan blinda Linda och 

kriminella Jonas, enligt dig? svarar Anders följande: 

 
Först var han tjuv men när Jonas träffar tjejen så tror jag att han inte tjuvar nånting från 

Linda. Han såg att hon var blind och sånt och tyckte att det är fel att tjuva från sån som 

är blind. Så tror jag. 

 

Här gör min fråga Anders osäker och trots att han såg ett slag kärleksscenario ändrar han 

sig till att det mer handlar om att tycka synd om en blind tjej. Det är möjligt att Anders 

och textens allmänna repertoarer inte matchar varandra och att min fråga förstärker hans 

inställning att det inte är troligt att en kriminell och en blind kan bli förälskade.  

 

David läser också ut att det händer någonting mellan ungdomarna, men vad preciserar 

han inte till en början. 

 
Jag vet inte riktig med det kanske var därför att hon var blind eller kanske det fanns 

andra skäl, liksom att hon var snäll, eller kanske en hel annat sak som har inget med  

det och göra. 

 

På frågan Du skriver att det kan bero på att hon är blind och snäll, vad säger du om att 

kärlek uppstår? skriver David följande: 

  
Jag menar att det kan vara något slags kärlek eller man kan säga känslor. 
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Davids allmänna repertoar verkar inte kollidera med textens allmänna repertoar utan 

han har försökt tolka det underförstådda kärlekstemat i novellen, även om han garderar 

sig med att lägga till eller man kan säga känslor. Det kan vara en konsekvens av att min 

fråga sår ett frö av osäkerhet hos honom. 

 

När jag analyserar två andra elevers anteckningar kring Ensam hemma genom 

Rosenblatts begrepp efferent och estetisk läsning kan jag konstatera att Hans klarar av att 

växla från en mer efferent läsning till en mer estetisk medan Sofia inte klarar den 

växlingen. De har både inledningsvis tolkat att det är den blinda flickans pappa som 

besöker henne, eftersom Linda ligger i hammocken och drömmer om honom när hon hör 

fotsteg. Hans skriver följande i sin loggbok: 

 
Först trodde jag att det var hennes pappa som hade kommit för att hälsa på,  

men efter att ha hört texten kom det fram att han var tjuv. 

 

Här klarar Hans av att skifta från att bokstavligt tolkat texten till att förstå av 

sammanhanget att det handlar om en ung kille som dyker upp. Han har en förmåga att 

klara av att växla mellan estetisk och efferent läsning som kommer att visa sig vid flera 

tillfällen. Det kan troligen förklaras med att han har ett kulturellt kapital med sig 

hemifrån som går att tyda när han emellanåt nämner böcker och filmer som han läser och 

ser på sin fritid. Rosenblatt (2002, s. 10f) menar att de två sätten att läsa inte står i 

motsättning till varandra utan beror på olika texttyper, erfarenheter och syften som 

situationer orsakar. Att klara av att växla mellan mer allmän och registrerande läsning till 

mer personlig som Hans vittnar om gäller dock inte Sofia. Hon klarar inte av att läsa mer 

estetiskt för att tolka det som Iser nämner som litterära tomrum.  

 
Jag tror att texten hadlar om att Linda kommer träffa sin pappa det är han som kom till 

Linda när hon var ensam hemma det var hans fotsteg Linda hörde. Hon kommer att få 

träffa pappan fast hon vet inte att det är hennes pappa men hon kommer att få veta det på 

slutet av novellen tror jag. 

 

Ja, det blev som jag trode för jag tror fortfarande att det var Lindas pappa som kom till 

henne. 
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Tomrum kan enligt Iser (1978, s. 107ff) till exempel vara känslor som inte beskrivs eller 

händelser som inte får någon förklaring. Han menar att läsaren själv måste fylla dessa 

tomrum med erfarenheter och tankar från sin egen värld. Vissa läsare, däribland Sofia i 

detta fall, kan ha svårt att skapa någon förståelse, vilket kan vara en följd av att hon inte 

klarar av att fylla de litterära tomrum som finns i denna berättelse. Sofia har 

uppenbarligen inte förstått att Linda ligger och dagdrömmer om sin pappa i hammocken. 

Hon har inte klarat av att läsa mer personligt och därför ser hon inte heller tomrummen, 

utan vidhåller att det är pappan som texten handlar om. Hennes låsning av pappan kan 

även bottna i att hon letar efter svar till den första riktade frågan Vad tror du texten 

handlar om? och därför förblir läsningen efferent. På frågan Intressant tolkning av texten. 

Vad i texten gör att du tro att det är Lindas pappa? ändrar Sofia inte heller sin 

uppfattning utan försöker finna stöd i texten och skriver följande: 

 
Jag tror att det är Lindas pappa för att jag inte förväntade mig att det var en främande 

som kom. Därför tror jag att det är Lindas pappa som kom och gick till skåped där hon 

hade sina presen från pappan. 

 

 
Sammanfattande analys och kommentar 
 

Detta var elevernas första möte med loggskrivande och riktade frågor mot litterära 

tomrum. När jag efter lektionen reflekterade över vad som inträffat kunde jag konstatera 

att eleverna inte hade tillgång till egen text utan var helt hänvisade till min högläsning, 

vilket kan ha försvårat förståelsen av textinnehållet. Andra faktorer som kan ha påverkat 

skrivandet var att jag inte skrev upp de riktade frågorna på tavlan utan nämnde dem 

enbart muntligt. Dessutom blev loggskrivandet ett stressmoment när det utgjorde den 

avslutande uppgiften på dagens sista lektion och jag upplevde att vissa elever hastade 

igenom skrivuppgiften för att avsluta dagen. Jag kan i de flesta loggböcker se att det blev 

mer efferent läsning där många elever sammanfattade novellen istället för att tolka sina 

egna tankar och känslor. Den osäkerhet som många elever visade speglar även min 

osäkerhet som lärare. Det var även för mig första gången som jag arbetade med 
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loggböcker och det underförstådda i litterära texter och jag kan se att mitt val av frågor 

påverkade eleverna i hög grad. Jag har under hela processen försökt att ställa frågor som 

inte kan besvaras jakande eller nekande och det ska inte heller gå att leta svar i texten 

utan de måste försöka fylla de litterära tomrummen. Men jag märker mycket tydligt i 

ovanstående arbete att mina frågor ibland har gjort eleverna osäkra i sina tolkningar. De 

har därför i vissa fall ändrat uppfattning, trots att min intention har varit det motsatta – att 

uppmuntra dem till att vidareutveckla det som de skrivit. Cummins (2000, s. 98ff) åsikt att 

loggboksskrivande inte automatiskt innebär en effektiv undervisning för elevernas 

språkutveckling blir här mycket tydlig. Jag måste som lärare klara av att bekräfta 

elevernas strävan att uttrycka sig och ingjuta mod även när det känns svårt för dem. 

Cummins menar vidare att undervisningen vanligtvis ska ligga på en hög kognitiv 

svårighetsgrad med ett meningsfullt stoff för att språkutveckling ska ske. På så sätt kan 

eleverna successivt skifta mellan det konkreta och det abstrakta på sitt andraspråk. Att 

arbeta med litterära tomrum och försöka att både tolka och uttrycka dem anser jag ligger 

på den nivå som Cummins förespråkar. Men jag kan även se hur enormt betydelsefullt 

det blir att jag som lärare lotsar eleverna i loggböckerna utan att bli för styrande, vilket 

jag upplevde att jag blev för flera elever i samband med detta novellarbete. 

 

Tid för barnen 
 

Nästa novell som vi arbetade med var Tid för barnen som jag kombinerade med en typ av 

läsförståelse för att få en överblick av elevernas kunskapsnivåer. Den ändring som jag 

gjorde jämfört med föregående lektion var att eleverna fick egen text att tillgå där de 

parallellt med min läsning kunde stryka under de ord som de ville få förklarade. Jag läste 

dock hela novellen innan eleverna fick utrymme för ordförklaringar. Eleverna fick 

därefter varsitt kompendium med frågor på textinnehåll, ordkunskap och grammatik. De 

kunde välja att arbeta parvis eller enskilt. Det var ett relativt omfattande uppgiftshäfte och 

som avslutning fick de sedan enskilt välja ut en av de tre frågorna som fanns som sista 

uppgift i kompendiet. Dessa finns redovisade under genomförandeavsnittet. Den fråga 

som de valde ut fick de kommentera i sina respektive loggböcker. I princip samtliga 

elevers allmänna repertoarer verkar inte matchas med textens repertoar. Ämnen som 
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föräldraskap och barndom känns inte speciellt relevanta för dem, vilket jag kan utläsa i 

loggböckerna. Majoriteten har skrivit mycket kortfattat och mest konstaterat att 

föräldrarna kommer att nå sin målsättning att arbeta mindre om några år. En av eleverna, 

Lena försöker dock matcha sin allmänna repertoar med textens i samband med att hon 

skriver följande:  

 
Jag tror att de arbetar mycket för att barnen ska få en bra tid i skolan. De betalar  

räkningar, hyra, mat. Om vi säger tex att barnen håller på och idrottar och måste  

köpa ”lotter” och måste betala medlemsavgifter. 

 

Lena och hennes syskon ägnar stor del av sin fritid till framför allt fotboll, vilket speglar 

hennes kommentar om att föräldrarna i novellen har skäl till att arbeta mycket så att 

barnen kan ägna sig åt aktiviteter av olika slag.  

 

Ingen av eleverna har heller klarat av att tolka det ironiska budskapet som syftar till att 

föräldrarna aldrig kommer att trappa ned sina arbetstider utan alla elever har läst texten 

med största allvar. Den litterära repertoaren har därmed inte matchat elevernas. 

 

Sammanfattande analys och kommentar 
 

Att arbeta med en omfattande typ av läsförståelse innan arbetet med loggboksfrågorna 

resulterade påtagligt i en efferent läsning där eleverna hade svårt att sedan växla till en 

mer estetisk läsning i sina försök att läsa in de litterära tomrummen. Den efferenta 

läsningen som uppstod för samtliga elever är, förutom en icke matchning av allmänna 

och litterära repertoarer, konsekvensen av elevernas arbete med läsförståelsen som till 

stor del handlade om att leta svar i texten. Att växla från den läsningen till en mer estetisk 

visade sig bli problematiskt. Eleverna stannade därför kvar i den efferenta läsningen och 

försökte sedan hitta svar till den fråga som de valt ut att besvara i sina loggböcker utan att 

skriva ned egna tankar. Även vid detta tillfälle avlutades lektionen med 

loggboksskrivning som återigen upplevdes stressande för eleverna och många tog sig inte 

tid att skriva i loggboken någon längre stund. Jag var medveten om detta efter föregående 

lektion, men såg ingen möjlighet till förändring då eleverna arbetade med läsförståelsen i 
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sin egen takt. Jag hade förvisso kunnat dela ut en annan uppgift efter novellarbetet, men 

det var ingen tanke som slog mig i förväg och det är för övrigt tveksamt om eleverna 

hade funnit motivation till ytterligare en uppgift på den korta tid som trots allt återstod av 

lektionen.  

 

Att arbeta med skönlitteratur genererar enligt Bergman & Sjöqvist (2003, s. 107) många 

skrivövningar som ger eleverna möjligheter att bearbeta texterna språkligt och 

tankemässigt. På så vis arbetar de med att utveckla bas och utbyggnad parallellt något 

som Bergman menar är en förutsättning för elevernas språkliga och kognitiva utveckling. 

Jag instämmer med hennes tankar samtidigt som jag konstaterar att detta novellarbete 

fick ett språkligt fokus som gynnar basen, men det känns mer tveksamt om någon 

tankemässig utveckling ägde rum och därmed uteblev en potentiell förbättring av 

utbyggnaden. Molloy (1996, s. 85–88) menar att läromedel oftast ger ordförklaringar på 

ett lösryckt sätt och att inlärningen blir mekanisk till skillnad mot vad som uppstår när 

skönlitterära texter läses och ord sätts in i ett sammanhang, vilket ger en mer levande 

inlärning.  Detta novellarbete blev mer en mekanisk inlärning som en följd av den 

läsförståelse som eleverna fick arbeta med innan loggskrivandet.  

 

Handkraft 
 

I samband med att vi arbetade med Handkraft delades eleverna upp i halvklass, vilket 

möjliggjorde för diskussioner som hitintills inte varit aktuella. Nu blev det eleverna som 

högläste växelvis och vi stannade upp för att diskutera ord och innehåll i samband med 

att vi skiftade högläsare. Jag skrev de riktade frågorna på tavlan och pratade mer runt 

omkring de ställda frågorna. Vi gjorde även uppehåll när vi läst halva texten för att skriva 

i loggböckerna och därefter avslutade vi läsningen och eleverna fick en ny fråga att ta 

ställning till. Sedan la vi undan loggböckerna och diskuterade textinnehåll och litterära 

begrepp mer ingående innan vi avslutade med att individuellt rangordna skuldfrågan som 

sedan diskuterades gemensamt. På så vis upplevde jag att loggskrivandet inte längre 

upplevdes stressande utan nu ägnade eleverna betydligt mer tid åt sitt skrivande. Andra 
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bidragande orsaker kan vara uppdelningen i halvklass, mer tilltalande text och en 

växande insikt i vad loggskrivande med riktade frågor mot litterära tomrum innebär.  

 

Hans, Anders och Dilba läser mellan raderna in dåliga hemförhållanden för Tomas och 

kopplar ihop det med våld och utanförskap. 

 
Jag tror att han är mobbad och tror inte att han har skaddat sig själv kanske nån hade 

slagit honom eller nånting annat. Hema tror jag att han föräldrar skriker åt honom eller 

bryr sig inte om Tomas. Tror inte att han har mycket kompisar han går alltid själv kan 

man säga. (Anders) 

 

Jag tror att Thomas är en ganska tystlåten kille. Det framgår från texten att han var en 

tystlåten och mobbad kille för olyckan. Han tystlåtenhet kan bero på att han har det 

dåligt hemma, en person har kanske gått bort eller att relationerna hemma inte är så 

bra. Anledningen till att han kanske är mobbad är att han kanske inte är som de andra i 

klassen. (Hans) 

 

Jag tror att Tomas är föräldralös och fattig. När en person är tyst och snäll så ofta blir 

de mobbad och slagen. De flest handikappad blir mobbad pga sin handikapphet. 

(Dilba) 

 

Dilba som inte kände till ordet vedkap som har en avgörande betydelse i berättelsens 

inledning tolkar Tomas första olyckshändelse till att det var hans klasskamrater som har 

misshandlat honom svårt och att han därför har förlorat sin ena hand.  

 

Hans kan på ett tydligt sätt växla mellan efferent och estetisk läsning exempelvis då han 

fyller de litterära tomrummen när han skapar en bild av vem Tomas är som person 

samtidigt som han under novellsamtalet uppmärksammar att berättarperspektivet inte är 

Tomas utan lärarens. Hans allmänna repertoar kolliderar däremot med textens repertoar 

på den andra riktade frågan Vad tror du händer i klassen när Tomas kommer tillbaka 

efter den andra olyckan? Hans frustration syns inte bara i hans skrivna kommentarer utan 

han uttrycker även det muntligt till mig då han menar att en elev utan händer inte kan gå i 

en vanlig skola. Hans erfarenhet från sitt tidigare hemland och sin tid i Sverige gör att 

han inte kan föreställa sig hur en sådan situation ska kunna se ut. Hans skriver följande: 
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Jag tror inte han kommer att komma till skolan igen, utan jag tror att han kommer att 

gå i en specialskola. Man kan inte gå i en vanlig skola om man inte har någon hand. 

Man måste gå i en special för att kunna få hjälp med sina studier. Jag tror inte att den 

andra ”olyckan” var en olycka. Jag tror att han gjorde det med meningen. 

 

På min fråga Den andra olyckan var planerad, enligt dig. Tror du att Tomas var 

medveten om att han inte skulle komma tillbaka till klassen om han förlorade sin hand? 

Hur tror du att Tomas resonerade inför olyckan? Hans svarade på följande sätt: 

 
Självklart kan man inte gå i en vanlig skola om man saknar båda sina  

händer och jag tror att det så Thomas tänkte. 

 

Det sätt som Hans resonerar på vittnar om att för honom är situationen att Tomas ska 

kunna komma tillbaka till en vanlig skola efter att han förlorat båda sina händer 

orealistisk och därför blir texten främmande för honom. McCormick (2004, s. 87f) menar 

att när det sker en kollision mellan läsaren och texten uppstår det en spänning som kan 

leda till den låsning som jag upplever att Hans får i detta sammanhang. 

 
Sammanfattande analys och kommentar 

 

Tre förändringar som medvetet skedde från min sida inför arbetet med denna novell var 

att vi började samtala om novellerna, att loggskrivandet inte blev det sista som vi gjorde 

och att ordförklaringar fick större utrymme. Det jag kan se utifrån elevernas loggböcker 

är att läsningen blev mer estetisk jämfört med tidigare. Dessutom klarar flera av eleverna 

av att fylla de litterära tomrummen, vilket troligen orsakas av samtalens betydelse, 

loggskrivandets placering och möjligheten att få ord förklarade och satta i ett 

sammanhang. Dessa förändringar stämmer väl överens med det Bergman (2003a, s. 22–

29) menar att andraspråkselever behöver; färdighetsträning och en fördjupad 

språkmedvetenhet som motsvarar deras kognitiva mognad. Att arbeta med 

ordförklaringar ger eleverna tillskott till basen medan att samtala om – fokusera på – få 

tid att skriva om – det underförstådda ger dem en fördjupad språkmedvetenhet som 
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gynnar utbyggnaden. Att dessutom få arbeta med skönlitterära texter för att fylla litterära 

tomrum är någonting som Bergman (2003b, s. 44f) framhåller och en åsikt som jag delar. 

Men förutom dessa faktorer kan en annan förklaring till att fler elever visade på mer 

estetisk läsning och mer underförstådda tolkningar vara att de allmänna repertoarerna 

matchades. Ämnen som utanförskap, mobbning, tonåringar och skolmiljö kändes inte 

främmande för eleverna utan de kunde relatera mycket från sin egen vardag, vilket gjorde 

att eleverna klarade av mer estetiska läsupplevelser. De litade samtidigt mer på sina egna 

tolkningar av det underförstådda och det flera skriver i sina loggböcker går inte längre att 

läsa sig till i novellen och de försöker att knyta sina resonemang till texten.  

 

Det som fascinerade mig efter denna lektion var att eleverna redan vid detta tredje tillfälle 

såg loggboksskrivandet som en rutin och att arbetsro infann sig under skrivstunden. 

Molloy (2007, s. 16) menar även att fasta rutiner och tydliga strukturer ofta ger eleverna 

en trygghet som genererar en utveckling i deras tänkande och skrivande. Det tror jag 

stämmer väl in på denna elevgrupp som är orolig och konfliktfylld, men loggboken 

tillsammans med återkommande novelläsning gav lektionerna stadga som de behövde för 

att kunna koncentrera sig på undervisningen. Jag tror även att lugnet som uppstod var en 

förutsättning för att deras skriv- och tankeutveckling skulle få en grogrund att växa ur. 

 

Att döda ett barn 
 

Micke är en av dem som hittills har haft svårt att tolka det som inte uttryckligen står i 

texten, men under diskussion av Att döda ett barn vågar han ge en annorlunda tolkning av 

texten som han sedan försöker utveckla i loggboken. Hans resonemang bygger på att 

rubriken visar att bilföraren medvetet vill döda ett barn. Denna tolkning väcker starka 

känslor hos flera i gruppen. Det som han försöker framhålla handlar till stor del om 

nyansskillnader och det ingår enligt Viberg (1993, s. 35ff, 63f) som en del av 

utbyggnaden. För en andraspråkselev måste ordförrådet i bas och utbyggnad utvecklas 

parallellt till form och betydelse och det är en stor och komplicerad utmaning. Jag anser 

att det är precis det som sker för Micke i samband med denna novell där hans ringa 

tillgång till språkliga nyanser begränsar honom. Ord har olika betydelser för varje 
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människa och för Micke som är i stort behov av att både bygga bas och utbyggnad finns 

det bara ett sätt att tolka rubriken, vilket ledde oss in i en diskussion om ords form och 

betydelse. Även Molloy (1996, s. 85–88) trycker på ordkunskapens betydelse för elevers 

språkutveckling och att detta blir möjligt i samband med skönlitterärt arbete. Till en 

början känns det som att han läser rubriken mycket bokstavligt och efferent. Micke 

fortsätter emellertid sitt resonemang om känslan som rubriken och sedan hela texten ger 

honom, när bilföraren ökar farten trots att han ser att det finns hus bredvid vägen. Även 

medpassageraren anger Micke som ett argument; bilföraren vill imponera på kvinnan 

som han är förälskad i och kör därför medvetet för fort fast det finns boende längs med 

vägen. På min fråga Utveckla dina intressanta tankar kring skuldfrågan. Vad, förutom 

rubriken ”Att döda ett barn” får dig att tycka att bilföraren medvetet dödade barnet? 

skriver Micke följande:  

 
Om man tänker på novellen och själva rubriken så det finns nå som gör mig att tro eller 

att inser att nästan allt var planerat men inte helt för han viste att barn skulle ut på gatan 

men han viste att han skulle göra det värken nu eller senare. 

 

Micke kan inte uttrycka sina känslor på samma sätt som han gör under samtalet, men han 

vidhåller sin annorlunda tolkning. Det mest positiva med Micke är att jag ser en 

utveckling; från att ha skrivit kort, ibland bara ett par ord och mycket konkret till att 

skriva längre och försöka fylla de litterära tomrummen genom att leta ledtrådar till 

känslor som inte beskrivs explicit i texten. Detta ger Micke en möjlighet att successivt 

föra mer abstrakta resonemang, precis det som utbyggnaden enligt Viberg (1993, s. 63f) 

innehåller och som är bland det mest krävande för en andraspråkselev. Denna utveckling 

att våga fylla tomrummen visar även Sofia på som är en tystlåten tjej som inte yttrar sig 

annat än på direkt fråga och då mycket knapphändigt. I samband med första novellen 

Ensam hemma läste hon den efferent då hon inte klarade av att se att pappan bara var i 

drömmen utan läser det bokstavligt att det är han som kommer på besök. Men efter att vi 

har läst Att döda ett barn skriver Sofia följande: 

 
Jag tror att föräldrarna skulle ha ångerst efter olyckan för det är inte så lätt att  

döda någon special när det handlar om ett litet barn. 
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När jag vill att hon ska vidareutveckla skuldfrågan uttrycker sig Sofia på följande sätt: 

 
Ja, det är deras skuld att det var de som inte ville ha barnet skulle det inte vara deras  

fel skulle de inte ha ångerst. De föräldrar kunnde ta hand om barnet bättre som andra 

föräldrar. Man kan inte ge mycket ansvar på barn som är liten. 

 

På min fråga om föräldrarna medvetet vill att pojken ska bli överkörd svarar Sofia 

följande: 

 
Ja, jag tror att föräldrarna kanske hade planerad olyckan för de ville bli av med barnen. 

 

Den sista frågan i denna diskussion blir varför föräldrarna inte orkar med honom och då 

svarar Sofia så här: 

 
Jag vet inte riktigt men jag inbillade mig det kanske, men skulle föräldrarna bryr sig 

om barnen skulle de inte låta pojken gå dit ensam. De skulle vara lite mer försiktigt. 

 

Sofias intressanta resonemang visar på en utveckling, dels försöker Sofia att fylla 

tomrummen, dels läser hon mer estetiskt. Hon letar stöd i texten för att förklara de känslor 

som inte uttryckligen står beskrivet. Hennes framsteg kan bero på att de allmänna 

repertoarerna matchar varandra; hennes värdering kan vara att föräldrar som inte ser 

efter sina barn utsätter de medvetet för stora risker, vilket texten enligt henne bekräftar. 

Det kan även bero på att detta arbetssätt har passat henne väl; att skriva i loggbok utan att 

bli bedömd och korrigerad precis som Bergman (2003b, s.35) framhåller. Undervisningen 

har även blivit allt mer explicit mot det underförstådda. Gibbons (2007, s. 91) menar att 

explicit undervisning gynnar språkutvecklingen. Mitt arbete med litterära tomrum har till 

en början varit implicit för att successivt vartefter komplexiteten i texterna ökat förändras 

till en mer explicit undervisning. Jag tror precis som Gibbons (2007, s. 87f, 91) påpekar 

att det förutsätts att eleverna ska lära sig att implicit tolka och skriva, men det är inget 

som kan tas för givet. Även Molloy (2007, s. 67ff) menar att om eleverna får vägledning 

och blir uppmärksammade på ledtrådar på de mer underförstådda lär de sig efterhand att 

granska texters olika innehåll. Molloy anser även att vissa elever klarar av det lättare än 

 35



andra medan andra läsare har svårt att finna ledtrådar och därför läser mer bokstavligt. 

Sofia är den elev i klassrummet som är mest tystlåten och tillbakadragen. Hon verkar inte 

heller aktivt söka kontakt med sina klasskamrater. Molloy (2007, s. 75) skriver att 

loggboksskrivande är ett sätt för tysta elever att våga uttrycka sina tankar och känslor, 

vilket stämmer väl in på Sofia. Än så länge har Sofia inte mod att yttra sig bland sina 

klasskamrater, men möjligheten finns att ju mer hon skulle få fortsätta att skriva om sina 

tankar i loggboken desto tryggare skulle hon bli i sin skriv- och språkutveckling. Om 

Sofia skulle få fortsätta att utmanas av tankemässigt svåra uppgifter och försöka uttrycka 

dessa utan krav på korrekthet i sin loggbok får hon de förutsättningar som Bergman 

(2003b, s. 35) menar krävs för att utveckla abstrakta resonemang. Loggboken med mina 

kommentarer synliggör och bekräftar dessutom Sofias tankar och ger mig som lärare 

stora möjligheter att poängtera betydelsen och intresset av hennes funderingar. 

Skrivandet ger förhoppningsvis stöd åt hennes fortsatta skriv- och språkutveckling.  

 

Ulrik är en av några elever som tydligast klarar av att växla mellan efferent och estetisk 

läsning. En trolig förklaring är att Ulrik har läst en valbar litteraturkurs som en följd av 

sitt litteraturintresse. Ulrik kan samtidigt genom estetisk läsning leva sig in i föräldrarnas 

situation att förlora ett barn och koppla det till en personlig erfarenhet och sedan under 

samtalet växla till efferent läsning genom att berätta vilket avsnitt som inte finns 

beskrivet i novellen. 

 
Jag tror att livet blir ganska tråkigt och sorgligt de första måderna eller kanske till och 

med åren beroende på personen. Det är dock något man brukar komma över med tiden. 

Jag har själv levt i fem år (i en familj, mitt förtydligande) och under tiden har de 

förlorat en son. De blev förkrossade i flera månader, dålig stämning hemma och det tog 

upp till ett och ett halvt år tills mamman i familjen kunde komma över det. Av det som 

jag själv har levt och tankar som jag har angående om hur man kommer över en sådan 

händelse visar mig att tiden leker alla såren , som man brukar säga. 
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Sammanfattande analys och kommentar 
 

Upplägget mellan Handkraft och Att döda ett barn var i princip identiskt förutom att vi 

före andra loggskrivandet diskuterade textinnehåll och litterära grepp innan eleverna 

skrev, till skillnad från Handkraft där vi diskuterade efter sista frågan. Jag är dock 

tveksam till om denna förändring påverkade elevernas läsupplevelser nämnvärt. Under 

båda novellerna samtalade vi i samband med ordförklaringar och byte av högläsare, 

vilket gör att jag inte tror att växlingen av det längre samtalet hade någon större effekt. 

Även denna text klarade de flesta elever av att läsa estetiskt och flera läste även mellan 

raderna. Efter lektionerna med Att döda ett barn upphörde eleverna att fråga efter hur 

långt de skulle skriva och om det var korrekt formulerat. Det tolkar jag som att det tog ett 

tag innan eleverna kunde släppa kraven på längd och utseende och det menar Molloy 

(1996, s. 31) är vanligt förekommande bland elever i samband med att loggbok införs 

som ny arbetsmetod. Jag tror även att eleverna vid denna tidpunkt insåg att loggboken var 

en dialog mellan mig och varje enskild elev och att mina kommentarer utgick ifrån vad 

var och en skrev och inte hur det formulerades. Mitt resonemang stämmer väl in på det 

Bergman & Sjöqvist (2000, s. 39–42) skriver att en stor fördel med loggboksskrivande är 

att jag som lärare har möjlighet att möta varje enskild elev på den nivå som denna 

befinner sig. Det är även uppenbart att denna novell tillsammans med Handkraft är de två 

noveller som merparten av eleverna berördes och engagerades av, vilket jag tycker mig 

kunna se i både samtalen och loggböckerna.  Bråbäck & Sjöqvist (2000, s. 208ff) menar 

att skönlitteratur är en bra utgångspunkt för lärande eftersom det engagerar läsaren för att 

det ofta berör existentiella frågor som alltid upplevs aktuella. 

 

 

Om någonting händer 
 

Den sista novellen som vi arbetade med kom även att bli den svåraste – en utmaning i att 

tolka det underförstådda – där det visade sig att eleverna antingen blev frustrerade eller 

utmanade. Fanny är en av de elever som blir frustrerad av berättelsen och de litterära 

repertoarerna matchas inte alls.    
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Jag tror att det är en tjej för jag fick bara en känsla. Händer? jag vet faktiskt inte?! 

 

Det som jag tror stör Fanny allra mest är det öppna slutet; att inte få veta vad som händer. 

Fanny är en orutinerad läsare och den litteratur som hon har erfarenhet av har varit sagor 

eller ungdomsböcker där slutet alltid varit givet. Denna novell har mycket öppna 

tolkningar där berättarjaget inte avslöjas och upplösningen är mycket underförstådd. Den 

har enligt Isers definition många litterära tomrum att fylla, men Fanny klarar inte av att ta 

hjälp av sina egna erfarenheter för att förstå texten bättre. Det leder till att hennes 

frustration blir så stor att hon väljer att ta avstånd från berättelsen och anser den vara 

konstig och svår. Fanny är en de elever som jag inte upplever har utvecklat en förmåga 

att förstå det underförstådda och det blir mycket tydligt i samband med Om någonting 

händer. Hon klarar inte av att fylla tomrummen vad gäller berättarjaget och vad som 

händer i texten och därför stöter hon den ifrån sig. Det kravlösa skrivandet i loggboken 

hjälper henne inte heller, utan frustrationen är så stor att hon bara tycker att texten och 

mina frågor är jobbiga, som hon muntligen uttryckte det under en lektion. Hennes 

svårigheter att läsa mellan rader har visat sig vid flera tillfällen där hon på mina frågor 

ofta svarat i stil med jag har ingen aning. Fannys bekymmer att tolka det underförstådda 

försökte jag möta genom att ställa tydliga explicita frågor för att hjälpa henne att hitta 

ledtrådar i de olika texterna, men det är uppenbart att det inte hjälpte henne. Ulrik 

däremot som är en erfaren läsare utmanas av de öppna tolkningarna och även om han 

erkänner att han inte riktigt vet vad som händer är han en av de få som väljer att arbeta 

vidare med novellen i en fristående skrivuppgift som inte ingår i denna undersökning. 

 

Dilba och Sandra kopplar att mamman som beskrivs som sliten och trött med ringar 

under ögonen till en person som har missbruksproblem. Det är tänkbart att deras 

allmänna repertoarer matchas ihop med textens där de läser in att det är en förort med 

sociala problem och att mamman därför har drogproblem. 

 
I berättelsen handlar om olycklig kille som bor med sin mamma, och mamman har 

blivit misshandlat av sin man. Hans mamma ta droger och är arbetlös och mår väldigt 

illa på grund av misshandlat av sin man. De flyttar in i ett område där som bor massa 
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alkolist och arbetslös folk. Där de flyttar in är inte bra miljö och finns massa med 

mobbning omkring barn. Den killen vill ha en bättre liv och frihet omkring sig. 

(Sandra) 

 

Dilba och Sandra försöker fylla de litterära tomrummen om vem som berättar och vad 

som händer. Dessa två elever var några av dem som första tiden ständigt frågade efter 

längd och ville att jag skulle läsa igenom och godkänna det som de skrivit. Deras frågor 

upphör efterhand och resulterar i att jag upplever deras kommentarer friare och att de 

försöker våga lite mer både angående sina tankar och sitt sätt att uttrycka sig från ett mer 

konkret situationsberoende till ett abstrakt och situationsoberoende uttryckssätt.  

 

Olle är en av eleverna som skriver mycket kortfattat, ibland bara något ord. Han är desto 

mer aktiv under samtalen och mycket verbal, tyvärr märks det inte i hans loggbok. Olle är 

den enda eleven som under samtalen kopplar att fågeln som nämns i berättelsen är lika 

med mamman och även symbol för döden, vilket vittnar om en möjlig litterär kapacitet. 

När han dock säger det under samtalet möts han av skratt från sina klasskamrater och det 

gör att han backar och säger att allt är ett skämt. Jag försöker stötta och uppmuntra 

honom att gå vidare i sin tolkning och vidareutveckla den, men hans tilltro till sig själv 

sviker honom. I sin loggbok om vad som händer med mamman skriver han efter samtalet:  

 
hon skulle ut och handla 

 

Det jag ser är att Olle först läser texten estetiskt, men sedan vacklar i sin läsupplevelse 

och växlar över till en efferent läsning eftersom det i texten tydligt framkommer att 

mamman ska ut för att köpa pizza. Jag har nyligen fått vetskap om att Olle har läs- och 

skrivsvårigheter i kombination med koncentrationssvårigheter och det kan förklara det 

minimala skrivandet i loggboken. Den tolkning som jag gör är att hans svårigheter har 

urholkat hans självkänsla och att han inte vågar lita på sin egen förmåga att fylla texters 

tomrum. Det är dock en förmåga som jag verbalt vid flera tillfällen hört att han har, men 

detta överför han sedan inte till loggboken. Det gäller för honom att våga stå för sina 

tankar och försöka skriva ned dem för att nå en skriv- och språkutveckling.  Molloy 

(1996, s. 9f) menar att skriva är ett sätt att tänka och för att ha något att skriva om kan 
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litteraturen vara ett sätt att stimulera språkutvecklingen hos elever. Det är möjligt att Olle 

i ett längre tidsperspektiv kan gynnas av kravlöst loggboksskrivande med fokus på 

litterära tomrum, men det är något som inte framkommer i denna undersökning. 

 

Sammanfattande analys och kommentar 
 

Det som de flesta eleverna har haft problem med när det gäller denna text är att förutom 

att tolka berättarjaget fylla tomrummen efter mamman när varken känslor beskrivs eller 

händelser förklaras som kan hjälpa eleverna i sökandet efter något att ta på. När vi 

mycket explicit diskuterade fågelns symboliska värde i berättelsen gav eleverna olika 

svar och i loggböckerna kan jag utläsa att mamman tar sitt liv, att hon försvunnit eller att 

hon bara inte är hemma till att inte ha någon aning om varför en fågel finns med 

överhuvudtaget. Den polisbil som står framför pizzerian när berättarjaget återkommer till 

lägenheten efter en promenad runt centrumet var det tre elever som påtalade. Anton, som 

själv drömmer om att bli polis, tror att mamman har gjort någonting på pizzerian och att 

polisen därför gripit henne. Lena är inne på samma spår som Anton, medan Filip länge 

sitter och grubblar under lektionen och menar att polisbilen har en avgörande betydelse 

för berättelsen, men väljer att inte alls kommentera den i loggboken.  

 

Att flera elever väljer att tro att mamman begår självmord förbryllade mig till en början, 

men när jag analyserade elevernas texter och våra samtal förstod jag delvis vad det 

bottnade i. En mening i berättelsen handlar om att mamman skrapar bort någonting på en 

nagel och en av eleverna tolkade det som att hon hade en kniv som redskap för det. Sedan 

kretsade diskussionen en stund kring varför mamman mår dåligt och hur vi kan läsa ut 

det. Vid flera tillfällen återkom dock eleverna till att hon hade en kniv i sin hand för att 

kunna ta sitt liv utan att det uttryckligen stod i texten. Men inte alla elever angav kniven 

utan några trodde att hon dog av en överdos däribland Dilba och Sandra som definierar 

mamman som missbrukare. Denna novell läste vi högt i korta textavsnitt för att kunna 

samtala och hjälpas åt att leta ledtrådar, men jag märker att för flera av eleverna har 

textens litterära repertoar inte alls matchat deras egna och därför har läsningen i flera 
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fall blivit efferent där de försökt bilda sig en uppfattning med hjälp av det som upplevdes 

mest påtagligt; en sliten mamma, en stökig lägenhet, en pizzeria.  

 

En tanke som väcktes i samband med detta novellarbete handlar om var gränsen går 

mellan estetisk läsning och spekulationer. Jag har tolkat elevernas försök när de går 

utanför texten för att läsa in ett innehåll som inte står påtagligt i texten till att de försöker 

fylla tomrummen, även om det ibland är rena gissningar. Frågan blir då om det är 

eleverna som fyller litterära tomrum eller om de uttrycker något som de tror att läraren 

vill höra. Det finns en viss fara med den explicita undervisning som jag till stor del 

ägnade mig åt gällande denna text eftersom eleverna upplevde den svår och det är att 

eleverna försöker lista ut de svar som de tror att jag som lärare förväntar mig att höra. Ju 

tydligare jag blir i att ge dem ledtrådar desto mer styr jag dem i deras svar. Det gäller att 

jag som lärare konsekvent ber eleverna att återvända till texten när de läser in sina 

tolkningar som inte explicit går att utläsa för att kunna nå en estetisk läsning och inte en 

”försök att gissa lärarens tolkning” läsning. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 41



3. Sammanfattande diskussion och fortsatt forskning 

 
I detta kapitel knyts undersökningens mest tydliga resultat samman och diskuteras mot 

bakgrund av uppsatsens syfte och frågeställningar samt mot de tre mål som var utvalda ur 

kursplanen för svenska som andraspråk A för detta arbete. Det finns även ett kortare 

avsnitt där fortsatt forskning diskuteras.  

 

3.1. Aktionsforskning 

 
Både Molloy (2003, s. 17) och Elmfeldt (1997, s. 10) skriver att det som är utmärkande 

för aktionsforskning är att den som undersöker och sedan analyserar ofta är samma 

person. Jag kan se en viss fara med det och det är att jag i min undersökande roll inte har 

varit helt objektiv utan att mina erfarenheter och tankar kan ha färgat av sig. När jag 

emellertid inser svårigheten med att hålla distans till undersökningen hoppas jag att detta 

ska minska risken att bli alltför subjektiv i undersöknings- och analysprocessen. De risker 

som finns är enligt Molloy (2003, s. 18) att resultaten inte anses trovärdiga. Ett alternativ 

kan då vara att ge intervjuer ett stort utrymme för att läsaren ska kunna dra egna slutsatser 

och därmed avgöra kvaliteten på undersökningen. I mitt fall handlar det inte om 

intervjuer utan om loggböcker som jag har tolkat och försökt koppla till befintliga teorier. 

De faktiska orden i loggböckerna kan jag inte förvränga utan de måste tolkas utifrån det 

givna som står skrivet, vilket ger läsaren en möjlighet att dra egna slutsatser och därmed 

kan resultaten anses mer tillförlitliga. Jag vill slutligen understryka att en av styrkorna 

med aktionsforskning är det som Ewald (2007, s. 33f) menar att aktionsforskning handlar 

om och det är att undersökningar på lärarnas undervisning kan visa på hur den kan se ut 

och inte hur den ska se ut.  
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3.2. Sammanfattande diskussion 
 
En av de forskare som har kombinerat litteratur- och skrivpedagogik i sin egen 

undervisning och i sitt forskningsarbete är Molloy. Hon har däremot aldrig fokuserat på 

andraspråkselever, vilket motiverade denna studie. Metoden som jag använde för att nå 

mitt syfte och besvara mina frågeställningar var riktat loggboksskrivande mot litterära 

tomrum.  

 

Det jag har sett i min undersökning är att det går att utveckla andraspråkselevers förmåga 

att förstå det underförstådda i litterära texter, vilket jag tycker att Sofia och Micke 

tydligast visar. När det gäller Sofia har hon utvecklats från att ha läst mycket efferent och 

bokstavligt till att klara av att växla till mer estetisk läsning där hennes egna tankar har 

fått ta allt större utrymme. När det gäller Micke kan jag konstatera att han har utvecklats 

från att i början bara skrivit ett par ord till att mot slutet nästan skriva en halv sida. Hans 

resonemang har både i loggboken och under samtalen blivit alltmer abstrakta även om 

hans språkliga kunskaper begränsar honom. Jag kan också se att flera elever, däribland 

Lena och Ulrik, knyter an till egna erfarenheter och egna tankar och försöker matcha 

dessa mot texterna när de inte finner svaren explicit i berättelserna.  

 

När det gäller min första frågeställning – hur fyller andraspråkselever tomrummen i 

skönlitterära texter – kan jag konstatera att en del inte alls fyller dem utan blir mycket 

frustrerande över att svaren inte går att utläsa, däribland Fanny i samband med Om 

någonting händer. Sofia klarar inte heller av att fylla tomrummet i samband med 

läsningen av Ensam hemma, utan letar efter stöd i texten till sin mer efferenta läsning av 

vem som kommer på besök. Men Olle försöker exempelvis att fylla tomrummen muntligt 

till att tolka att fågeln i Om någonting händer symboliserade mamman och hennes död. 

Hans, Dilba och Anders läser mellan raderna och tolkar in dåliga hemförhållanden för 

Tomas i Handkraft. Det jag också tycker att jag kan läsa ut är att de flesta eleverna gjorde 

en mer efferent läsning i samband med det första novellarbetet Ensam hemma och 

mestadels sammanfattade texten istället för att försöka bilda sig en uppfattning om texten 

och synliggöra sina tankar. Jag kunde även se att trots att flera elever däribland Lena, 
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Anders och David klarade av att läsa kärlek mellan raderna så gjorde mina frågor dem 

osäkra. När vi sedan arbetade med den sista novellen Om någonting händer klarade 

många elever av att försöka utveckla sina tankar kring polisbilen, fågeln och berättarjaget 

och kopplade det till olika ledtrådar i texten. Mina frågor hjälpte dem mer att utveckla 

sina tankar istället för att orsaka den osäkerhet som de utgjorde i inledningsskedet.   

 

När det gäller min andra frågeställning – på vilket sätt kan riktad loggskrivning med 

fokus på litterära tomrum bidra till att fördjupa andraspråkselevers språkliga 

medvetenhet – anser jag att det sker genom det kravlösa loggskrivandet. För att eleverna 

ska våga uttrycka tankar och känslor som de inte har språklig kapacitet till krävs det en 

fredad zon där korrigeringar inte äger rum utan allt fokus vilar på vad eleverna vill 

uttrycka. Om de sedan ska fördjupa sin språkliga medvetenhet och gå från ett konkret till 

ett mer abstrakt språk måste deras tankar utmanas på en högre nivå än de egentligen 

klarar av och här fyller de litterära tomrummen en funktion. Men det kravlösa skrivandet 

och tolkningar av det underförstådda räcker inte för att påskynda och fördjupa elevernas 

språkliga medvetenhet. Arbetet måste pågå under en längre tid än under fem lektionspass. 

Det måste även finnas stort utrymme för samtal kring textinnehåll och ordförklaringar 

som ofta försvårar textförståelsen. Jag har även blivit övertygad om att när texterna är 

litterärt krävande är den explicita undervisningen mycket betydelsefull för att eleverna 

ska kunna hitta ledtrådar och se litterära tomrum. Slutligen anser jag att litteraturval och 

lärarens riktade frågor är avgörande för hur eleverna klarar av att fördjupa sin språkliga 

medvetenhet.  

 

3.3. Har vi nått målen? 
 

Två av målen för detta arbete var att eleverna ska vilja och våga använda det svenska 

språket för muntlig och skriftlig kommunikation i skiftande sammanhang och situationer 

och kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla tänkande och lärande. Flera 

av mina elever har tagit den möjligheten. De flesta har successivt vågat utveckla sina 

tankar i loggböckerna och därmed prövat att uttrycka sig mer komplicerat som ett led i 

deras språkliga utveckling. Här vill jag återigen betona det kravlösa skrivandet som en 
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viktig del för att kunna använda skrivandet som ett medel för tänkande och lärande. Även 

om riktat skrivande har varit fokus för detta arbete kan jag konstatera att de allra flesta 

eleverna aktivt deltagit i de olika samtal som har ägt rum i samband med läsandet trots att 

deras språk ibland begränsat dem. Många av dem har inte alltid klarat av att uttrycka det 

de känner och tänker, men modet med några få undantag har funnits att våga och vilja 

samtala.   

 

Ett annat mål som valdes ut för detta arbete var att eleverna skulle ha ett så rikt ordförråd 

att de med hjälp av detta klart och tydligt kunde förmedla åsikter, erfarenheter och 

iakttagelser i tal och skrift på ett sätt som var anpassat till situationen och mottagaren. I 

samband med att vi har läst, samtalat och skrivit om novellerna har vi arbetat flitigt med 

ordförklaringar, synonymer och nyansskillnader och detta har eleverna uppskattat. Jag 

kan även se att vissa elever däribland Lena som skriver medömkan och Ulrik som 

använder förkrossade använt sig av ord som diskuterats. Dessa har de använt i 

loggskrivandet där de försökt att förmedla egna tankar och åsikter. Den anpassning som 

eleverna behövde göra var att se skrivandet som en skriftlig dialog mellan mig som lärare 

och de som elever. De slutade efterhand att fråga efter längd och utseende och började 

därmed skriva friare för att förmedla sina tankar, vilket resulterade i att texterna blev mer 

som dialoger. Eftersom arbetet har fokuserat på riktat skrivandet innebär det att det är 

tveksamt om målet är uppnått när det gäller att anpassa sig muntligt till olika situationer 

och mottagare. Jag ser dock det kravlösa loggskrivande som ett slags brygga mot att våga 

uttrycka sig mer verbalt. I ett längre tidsperspektiv anser jag att det är möjligt att uppnå 

även den muntliga delen i denna typ av arbete.  

 

3.4. Vad har jag lärt mig? 
 
När det gäller vad jag har sett under denna undersökning kan jag instämma i Vibergs 

(1996, s.110f) konstaterande att första- och andraspråksinlärning skiljer sig åt, där den 

största skillnaden enligt mig är andraspråkselevernas behov av att arbeta med bas och 

utbyggnad parallellt. Eleverna kommenterade vid ett flertal tillfällen hur positivt de såg 
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på alla tillfällen när vi diskuterade ord till både betydelse och form, någonting som de 

sällan hade möjlighet till under sina lektioner i svenska. Jag kunde även se en påtaglig 

förändring gällande ordförklaringar från den första novellen då eleverna inte ställde en 

fråga, i jämförelse mot slutet då deras frågor markant hade ökat i antal. Detta stämmer väl 

med Vibergs tankar (1993, s.63f) som menar att det är framför allt under läsning som 

ordförrådet kraftigt ökar och att andraspråkselevers parallella utvecklingsbehov av 

grundläggande basförråd och mer avancerat specialordförråd är en stor och komplicerad 

utmaning. Detta tror jag har varit den stora vinsten för mina andraspråkselever att få 

möjlighet att aktivt arbeta med basen samtidigt som deras utbyggnad utvecklas genom 

krävande och avancerade resonemang i arbetet med de litterära tomrummen.  

 

Molloy (1996, s. 9f,153ff) menar att det finns stöd för sambandet mellan skrivande, 

skrivutveckling och språkutveckling. Hon anser även att eleverna behöver ett språk för att 

kunna tala om andras och egnas erfarenheter och detta saknar många elever, vilket leder 

till att de får svårt att uttrycka det de vill förmedla när de läser skönlitteratur. Det är här 

som hon lyfter fram skrivpedagogiken som fyller ett syfte genom att eleverna får skriva 

om vad de läser och därmed utveckla ord för sina tankar eftersom att skriva är ett sätt att 

tänka. Jag delar hennes uppfattning och menar att speciellt andraspråkselever behöver det 

kravlösa skrivandet för att våga uttrycka sina tankar och känslor som uppstår i samband 

med litterära tomrum och därmed fördjupas förhoppningsvis deras språkliga 

medvetenhet. 

 

3.5. Fortsatt forskning 
 

Det som skulle vara intressant som fortsatt forskning är att utföra en undersökning med 

genusperspektiv där pojkars och flickors sätt att uttrycka sig jämförs. Jag kunde 

konstatera att i arbetet med exempelvis Handkraft skrev flera flickor att det är viktigt att 

se det inre hos en person och inte bara det yttre i samband med att de beskrev Tomas. Det 

var däremot ingen av pojkarna som uttryckte sig på det sättet däremot skrev flera att de 

inte skulle orka engagera sig i en person liknande Tomas, utan menade att det handlade 

om att ta för sig och ”gilla läget” som en elev skrev. Flickorna uttryckte även att det var 
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omgivningens ansvar att hjälpa Tomas, medan pojkar till stor del ansåg att det var upp till 

Tomas att förändra sin situation. 
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