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Förord 
Först vill jag rikta ett tack till min vetenskapliga handledare Stefan Lundström. Han 

har gett mig många värdefulla synpunkter. Sedan vill jag rikta ett varmt tack till den 

lärare som lät mig observera och intervjua dels henne och dels eleverna i klassen. 

Utan henne och alla fina och pratglada elever så hade denna undersökning varit 

omöjlig att genomföra. Därför riktar jag ett alldeles särskilt tack till er. Ni har gett 

mig många roliga och kloka reflektioner under arbetets gång. 

 

TACK TILL ER ALLA. 

 

Luleå, februari 2006 

Märtha Andersson 
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 Luleå: Luleå tekniska universitet. C-uppsats: Svenska och lärande. 
 

Abstrakt 
Syftet med den här undersökningen är att titta närmare på hur läraren arbetar med 

skönlitteraturen och hur ett medvetet arbete med utgångspunkt från skönlitteraturen 

kan stimulera såväl läslusten som läsförståelsen. Vidare vill jag undersöka om det går 

att se några skillnader pojkar respektive flickors fokusering kring innehållet i de olika 

texterna. Undersökningen gjordes i fjärdeklass under våren 2005. Klassen bestod av 

tjugotre elever varav sex ligger som grund för den här undersökningen. För att ta reda 

på detta har jag gjort intervjuer med elever samt en lärare. Jag har också använt mig 

av observationer vid fyra tillfällen under arbetets gång för att ytterligare stärka 

resultatet. När det gäller den vetenskapsteoretiska grunden för undersökningsmetoden 

har jag valt en kvalitativ forskningsansats. I Kursplaner och betygskriterier 

(Skolverket, 2000, s.97) har jag tagit fasta på mål att uppnå i kursplanen för svenska 

där det trycks på att eleven utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka 

tankar och känslor som texter med olika syften väcker samt stimulans till att 

reflektera och värdera. Likaså att eleven förvärvar insikt i hur lärandet går till och 

reflektera över sin egen utveckling och lär sig både på egen hand och tillsammans 

med andra använda erfarenheter, tänkande och språkliga färdigheter för att bilda och 

befästa kunskaper  

 
I min undersökning har jag sett hur viktig förförståelsen är för läsförståelsen och 

vikten av att ge tid för reflektion och återkoppling, såväl egen som tillsammans med 

andra. Jag har också sett att pojkar såväl som flickor i hög grad fokuserar på 

händelser och skeenden som sammanfaller med det som traditionellt ses som 

utmärkande gällande pojk- och flickböcker. 
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Bakgrund 
 

Enligt Skolverkets nationella utvärdering som publicerades 2004 PISA Programme 

for International Student Assessment visade den på att läsförståelsen har försämrats 

under de senaste tio åren i Sverige. Resultatet visar på att eleverna behöver mer 

träning i att kunna dra egna slutsatser. De visar på svårigheter med att ”läsa mellan 

raderna” och att denna försämring beträffande läsförståelsen är mer markant hos 

pojkar än hos flickor. Detta ser jag och många med mig som oroväckande och en 

viktig faktor när det gäller hur vi ska arbeta med läs- och skrivinlärningen i den 

svenska skolan. Ett arbetssätt som ligger mig varmt om hjärtat är att använda 

skönlitteraturen som bas i den grundläggande läs- och skrivinlärningen men även i 

den fortsatta läsutvecklingen. Detta i kombination vikten av reflektion och dess 

betydelse för läsförståelsen. Under mina år som lärare i grundskolan har jag sett 

elever som har svårt att reflektera över innehållet i en text vilket i sin tur försvårar 

läsförståelsen. Inte minst har detta visat sig vid de nationella proven i år fem 

beträffande svenskan. Jag har uppmärksammat att eleverna inte alltid vågar lita på 

sina egna tankar kring förståelsen utan att de ofta söker bekräftelse på att de ”tänker 

rätt”. Som stöd i läsförståelsen ser jag reflektionen som ytterst betydelsefull. I min 

uppsats har jag valt att titta närmare på hur eleverna reflekterar kring olika 

skönlitterära texter kopplat till deras tidigare erfarenheter, läslust och läsförståelse. I 

min undersökning har jag valt att fokusera på åldrarna 9-12 år därför att jag sett att 

det inte finns så mycket forskat kring just kring det vi kallar ”mellanåldrarna”.  

 
Syfte 
 

Syftet med denna undersökning är att närmare studera hur man arbetar med 

skönlitteratur i en klass. Vidare vill jag studera hur ett medvetet arbete med 

utgångspunkt från skönlitteraturen kan stimulera såväl läslusten som läsförståelsen. 

Jag kommer också att undersöka om det finns skillnader mellan pojkar och flickors 

fokusering kring innehållet i de olika texterna kopplat till läsförståelsen för att se om 

hypotesen stämmer. Det vill säga att de svarar ganska traditionellt. 
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Forskningsfrågor: 

1. Hur förändras läsförståelsen när eleverna tränas i att reflektera över 

skönlitterära texter? 

2. Kan man se någon skillnad gällande flickors respektive pojkars fokusering 

kring innehållet i  olika texter? 

Teoretiska utgångspunkter 
 

Rektorn vid den Nya Elementärskolan i Stockholm P.E. Svedbom skrev 1854 i boken 

Om de olika sätten att lära barn läsa bland annat att:  

 

Läraren visar för den lille begynnaren efter hand alla de särskilda bokstäfverna, vare 

sig att detta sker efter deras tillfälliga ordning i alfabetet, såsom förr var vanligt, eller 

efter någon viss plan, tex vokalerna först och konsonanterna sedan, såsom numera 

torde vara vanligare. Under det att läraren pekar på bokstäfverna, angiver han hvid 

vharje bokstaf dess namn till dessa äro inpräglade i barnens minne” ( Amborn, H. och 

Hansson J. 2002, s 9). 

 

Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin (2003) skriver i boken God läsutveckling att en 

av skolans viktigaste uppgifter är att se till att alla elever lär sig läsa, att de förstår och 

kan använda texter för olika ändamål. I dagens samhälle är den uppgiften viktigare än 

någonsin. Skriftspråket har fått en allt större betydelse både i arbetslivet liksom  

samhället i stort. Oavsett arbete krävs det oftast en god läsförmåga men också en 

återkommande fortbildning. För att detta skall lyckas är en god start a och o för den 

enskilde eleven. Att barn är olika är inget nytt, likaså att alla måste få utvecklas i sin 

egen takt. Svårigheterna är att trots den vetskapen så finns det en grupp elever som 

inte når målen och den gruppen tenderar att öka. Som lärare ligger det ett stort ansvar 

att inte ”tappa” bort någon elev på vägen. Till skolan kommer barn som läser med 

flyt, men även de som enbart läser enstaka ord. Barn som inte har kommit så långt i 

sin läsutveckling behöver speciellt uppmärksammas när det gäller deras 

utvecklingsförlopp för att upptäcka eventuella tecken som visar att de håller på att 
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köra fast. ” Forskning har visat att lärare som noga följer sina elevers läsutveckling 

med formella och informella metoder är mer framgångsrika än lärare som inte ägnar 

tid, engagemang och kraft åt detta ( Lundberg och Herrlin, 2003, s 4-5).  

 

Enligt en nyligen gjord undersökning där man jämfört svenska fjärdeklassare med 

fjärdeklassare i olika länder visar det sig att de svenska barnen har den bästa 

läsförmågan. Undersökningen heter PIRLS, Progress in International Reading 

Literacy Study. Samtidigt visar en annan undersökning nämligen PISA arbetet 

(Programme for International Student Assessment) som är ett OECD projekt vilket 

syftar till att jämföra olika länders skolsystem på att läsförmågan har försämrats 

ibland annat Sverige. Undersökningen kontrollerar hur väl femtonåriga elever 

kommer att klara sig i arbetslivet utifrån de kunskaper skolan bidragit med. Här 

jämförs inte elevernas kunskaper mot de respektive kursplanerna utan hur väl 

eleverna klarar av att omsätta teori till den praktiska verkligheten. Det livslånga 

lärandet är kärnpunkten. Det finns fyra kunskapsområden som granskas, dessa är 

matematik, naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning. 

PISA-undersökningen visade på att tredjeklassarna i Sverige har betydligt sämre 

läsförståelse idag än vad de hade för tio år sedan. Detta ses som en varningsklocka. 

Det här är den mest omfattande undersökningen som har gjorts i Sverige någonsin 

kring elevers läsförmåga. Eleverna testades inte enbart på sin läsförmåga utan den 

hade också en tydlig koppling till deras läsvanor. Det som tydligt kom fram i 

resultaten från de olika länderna var att flickorna uppvisade en signifikant bättre 

läsförmåga än pojkarna. Pojkarna hade svårast för uppgifter som gällde att binda ihop 

en text med egna erfarenheter och varningsflagg hissades för att markera att pojkar 

måste uppmärksammas mer i dessa sammanhang.  

 I Sverige visade sig flickorna vara betydligt mer nöjda med sin läsning än pojkarna. 

Flickorna tyckte om att läsa och ansåg att det var en viktig förutsättning för att bli en 

god läsare. Sextio procent av de svenska barnen i undersökningen hade goda eller 

mycket goda förkunskaper i läsning. Denna siffra kan då jämföras med den 

internationella siffran som visade på att femtio procent av de utländska barnen som 

deltog i undersökningen hade goda eller mycket goda läsvanor. Enligt 
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undersökningen visade sig Sverige ha en lägre andel elever i behov av särskilt lässtöd 

än länderna i allmänhet. Det var också tydligt att föräldrarnas utbildningsnivå 

påverkar elevernas resultat i läsning (http://www.skolverket.se/sb/d/253/a/367) 

När dessa resultat sedan jämförs med resultaten från undersökningen som 

genomfördes 1991, visar det sig att svenska tredjeklassare har uppvisat sämre resultat 

när det gäller läsförståelsen nu än för tio år sedan. Detta visar sig mest signifikant när 

det gäller längre texter. Undersökningen visar också på att läshastigheten har 

försämrats och att eleverna ägnar allt mindre tid till att läsa skönlitteratur på fritiden. I 

undersökningen framkom även att en tredjedel av de svenska eleverna inte läser annat 

än läxor på fritiden. En satsning för att öka elevers läsning på fritiden ses som en 

angelägen uppgift för att komma tillrätta med speciellt pojkarnas bristande 

läsförståelse. Att öka läsfrekvensen på fritiden är otroligt viktigt eftersom resultat från 

proven i matematik och naturvetenskap kunnat knytas ihop med elevernas 

läsförmåga. De elever som läser på fritiden och de som tycker om att läsa, visar alla 

ett bättre resultat inom dessa tre kunskapsområden. 

 

De faktorer som påverkar detta resultat tros vara större årskullar och minskade 

resurser till skolan. Det har pågått nedrustning av skolans resurser under hela 

nittiotalet, men en tredje orsak kan även härledas till en i hög grad ökad 

datoranvändning idag mot tidigare (http://www.skolverket.se/sb/d/254/a/1121). 

 

Följden av minskat läsintresse kan i förlängningen leda till svårigheter att klara 

studierna eftersom läsförmågan är grundläggande för en stor del av inlärningen. Bo 

Sundblad (2001) hävdar i Nya Lusboken, att om eleverna inte kan läsa kan de få 

problem med att självständigt klara sig i samhället. Villkoret/kravnivån för 

deltagande i samhället och kontroll över sitt eget liv är idag att vara gediget ”litterat”.  

Med begreppet litterat menar han att det är något mycket mer än att kunna läsa. Det 

syftar på hela den förändring av tänkandet, lärandet och talspråket som kan uppstå när 

möjligheten ges att bli riktigt läsande. Begreppet kan jämföras med det gamla 

uttrycket bildning (Sundblad, 2001 s.164).  
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Receptionsforskning  
 
Rosenblatt (1995) beskriver i Literature as Exploration diskussionen kring 

litteraturens roll i skolan genom att poängtera att det som eleven för med sig till 

litteraturen är lika viktigt som själva texten. Hon menar att läsarens uppmärksamhet 

aktiveras inför texten av vissa element i hans/hennes tidigare erfarenheter. Det vill 

säga läsaren för till texten med sig sina tidigare erfarenheter och sin personlighet. 

Mötet mellan läsaren och texten blir i det fallet en unik erfarenhet. Hur sedan läsaren 

skiljer sig från andra läsare av samma text kan bero på vad man uppmärksammar i 

texten, vilka inre bilder som skapas (Rosenblatt, 1995, s 78). Sundblad menar att om 

det är ett textinnehåll som läsaren har gedigen kunskap om sedan tidigare så gynnar 

det läsförståelsen i hög grad. Läsaren har då en innehållsrik struktur, ett rikt material 

inför bearbetningen av texten. Läsningen går snabbt och smidigt. Det motsatta blir när 

läsaren läser en text som har ett innehåll som han/hon är helt okunnig inom, 

förförståelsen är mager, strukturen är begränsad och vag inför bearbetningen av det 

lästa. För att förstå texten måste läsaren gå in mera i detalj för att få ut ett material att 

bearbeta och blir därför mer beroende av avläsningen. Det gör i sin tur läsningen trög 

och tung. Ju bättre förförståelsen är av en text desto enklare och snabbare går det att 

läsa den. Allteftersom läsaren läser en text så ökar förförståelsen vilket i sin tur 

gynnar läsförståelsen (Sundblad, 2001 s. 22).  

Svedner (1999) skriver i Svenskämnet och svenskundervisningen att en 

grundläggande färdighet i all läsning bygger på att vi kan avkoda bokstavstecken och 

ge de ord och satser som dessa bildar en betydelse. Vi lagrar inte enbart ljudvärden 

utan också ordbilder för att processen sker så snabbt det bara går. Genom att göra så 

slipper läsaren att läsa ut orden ljud för ljud 

Läsning – en betydelseskapande aktivitet, med det menas att läsningen är en 

skapelseakt. Läsarens resurser, erfarenheter och kunskaper sätts in för att med 

utgångspunkt i det språkliga råmaterialet, den gemensamma betydelsen, skapa egna 

betydelser, som man sedan kan använda på olika sätt. Sett ur litteraturdidaktiken så 

flyttas tyngdpunkten från texten till den aktive läsaren. I stället för att prata om 

tolkningen så talas det istället om olika former av betydelseskapande Svedner skiljer 
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främst mellan utfyllande, associerande, syntetiserande och generaliserande 

betydelseskapande (ordkunskap/ läsförståelse). Med utfyllnader menar han olika 

slutsatser som läsaren gör av texten. Det vill säga förmågan att läsa mellan raderna. 

Dessa skiljer sig beroende på vad läsaren har för tidigare erfarenheter med sig in i 

texten. Det sammanfaller med Rosenblatts tankar. Med det associerande 

betydelseskapandet så menar han att läsaren reagerar på texten genom att bygga 

vidare med egna bilder och stämningar, som i sin tur kan utvecklas till ett eget 

skapande. En annan form av betydelseskapande är när läsaren gör en syntes av 

personer, miljöer eller händelseförlopp ur enstaka episoder och bilder i en längre text, 

novell eller en roman. 

Det generaliserande betydelseskapandet bygger på litteraturens dubbla funktion, 

nämligen att samtidigt ge en unik, individuell bild och utsäga något generellt om livet 

och människorna. Situationen, människan, händelsen blir representativa för något 

annat, mer allmänt mer allmänt. Man kan också kalla detta för tematisering om denna 

generalisering fortfarande har kvar något av ursprungssituationen. Om den har frigjort 

sig från den kan man kalla det för symbolisering eller slutligen didaktiserande 

generalisering där läsaren uppfattar texten som en uppmaning att tänka, vara eller 

bete sig på ett visst sätt. Betydelseskapande är individuellt men det betyder inte att det 

är oföränderligt för varje individ utan istället en viktig utgångspunkt för samtal om de 

individuella variationerna. Svedner menar att ” möta andras betydelseskapande blir 

berikande och profilerar också den egna uppfattningen tydligare”. 

Andra faktorer som är viktiga i betydelseskapandet är den successiva 

hypotesskapande betydelsen för läsningen. Med detta menas att betydelsen successivt 

byggs upp genom förväntningar på fortsättningen av texten, dvs. om dessa bekräftas 

eller inte. All läsning fungerar så att vi hela tiden bygger upp förväntningar när vi 

läser olika texter. Dessa förväntningar är i sin tur ett resultat av våra kunskaper och 

livserfarenheter samt våra tidigare kunskaper om litteratur i allmänhet. Det gör att det 

successivt skapas en textvärld i vilken läsaren rör sig i, ibland nästan i en värld 

parallell med den verkliga. Fokuseringen är också en viktig del i betydelseskapandet, 

det vill säga att olika läsare uppmärksammar olika delar av en text. Det i sin tur leder 

till att utgångspunkterna för betydelseskapandet växlar. Med den här utgångspunkten 
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menar han att läsaren kommer längre från texten genom att man använder sin egen 

fantasi och närmare den genom att man måste leva sig in i den för att kunna bygga 

vidare på den. Avslutningsvis innebär läsning att man med utgångspunkt i de 

speciella och generella betydelser man skapat i texten kan sätta upp sin egen 

betydelse genom att instämma eller invända genom att välja position i förhållande till 

texten och textinnehållet. Det gör att läsaren kommer i dialog med texten som är en 

viktig del för att utveckla en grundläggande utvecklad förmåga att läsa litteratur 

Svedner, 1999, s. 37-39). Det vill säga har förförståelse. Slutligen avslutar han med 

att säga att: ”litteraturundervisningen skall ge eleverna ökade möjligheter att utnyttja 

textens möjligheter genom att göra dem medvetna om vilka dessa är” (Svedner; 1999, 

s. 40).  

 

Liberg menar i boken Hur barnen lär sig läsa och skriva (1993) att det effektiva 

läsandet och skrivandet växer fram i situationer där barnet genom en inre drivkraft 

vill läsa och skriva. Det är sådana sammanhang som den vuxne måste skapa för att 

hjälpa barnet in i skriftspråkandet. Väl där ger sig det ena efter det andra. Barnet går 

från ett begränsat och effektivt läsande till ett utvecklat och effektivt. Med ett 

utvecklat och effektivt läsande krävs det att eleven kan läsa ett längre textstycke utan 

att behöva stanna upp mer än vid enstaka tillfällen för att ljuda sig genom ord (Liberg, 

1993, s. 42-48). Neuman menar att läsande med behållning är ett aktivt och 

dynamiskt meningsskapande, en bejakelseprocess (1985, s 11-24). Att läsa innebär att 

använda sig och göra något av texten. Det betyder också att eleven ska kunna leva 

med i texten. Likaså att se texten som något som delar med sig av mänsklig erfarenhet 

och att konfronteras med nya tankegångar som ger upphov till spänning och därmed 

utbyte av erfarenheter. Slutligen handlar det om att formulera nya erfarenheter på 

basis av redan gjorda formuleringar. Att läsa är att ta sig in i textens värld och 

orientera sig i denna värld, att ställa frågor och förhoppningsvis få ett svar. Liberg 

menar att man kan läsa på olika sätt och med olika syften. Läsaren bearbetar texten 

alltefter vilket syfte den har. Skillnaden mellan en begränsad läsare och den 

utvecklade läsaren är att den utvecklade läsaren anpassar sitt läsande skickligare och 

mer flexibelt än en svagare läsare. Det betyder också att en utvecklad och skickligare 
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läsare kan läsa sin text på olika sätt och med olika djup i förståelsen vid ett och 

samma tillfälle (Liberg, 1993, s. 44-46). 

För att läsa mellan raderna behöver vi använda oss av våra bakgrundskunskaper för 

att gå bortom den givna informationen. Genom att vi konstruerar en slags inre 

föreställning som gör att meningarna hänger ihop så sluter vi oss till något som inte 

står direkt i texten. Texten måste sålunda ge utrymme för läsarens medskapande. Med 

andra ord kan man säga att det i hög grad handlar om att välja lämpligaste lässätt och 

goda läsare är ofta väldigt strategiska enligt Lundberg (2003 , s16). 

Vad man ser och inte ser och hur man tolkar det man ser. Genom olika sätt att läsa i 

skolan lär sig eleven en läsart.  (Molloy, 2003, s 46-48). Rosenblatt (1994, s 25) 

skiljer i The Reader, The Text, The Poem, The Transactional Theory of theLliteracy 

Work på två olika arter av läsning dels efferent reading och dels aesthetic reading. 

Med begreppet efferent reading menas att till exempel läsa en dikt för att ta ut 

metaforer, liknelser, epitet, allitteration med mera medan man i aestheti reading riktar 

uppmärksamheten mot vad läsaren upplever under sitt förhållande med just den 

texten. Ofta går läsaren mellan efferent reading till aestheti reading i sin transaktion 

med texten. I klassrummen är frågor på texten ett vanligt förekommande arbetssätt, 

vilket innebär att efferent och läsning blir användbara dels för att få en förklaring när 

det gäller elevernas reaktioner på vissa texter men även för att se vad läraren vill att 

eleven ska fokusera på i texten (Molloy, 2003, s 49). Rosenblatt föreslår också att 

läsning av skönlitteratur skulle kunna vara ett demokratiskt projekt men att det kan 

finnas en risk att texten eller lärarens värderingar blir det rådande. När det gäller 

själva tolkandet av texten menar Rosenblatt (1995, s 11) att urtolkaren av texten 

måste följa de ledtrådar som finns i texten men samtidigt vara medveten om att 

han/hon tolkar utifrån sina egna föreställningar, vilka är de som gör den prövande 

utgångspunkten för en sådan tolkning.  

Förkunskaper och inre schema 
 
Lena Franzén (1997) skriver i Läsförståelse. Att göra inferenser – teori och 

träningsprogram att en viktig del i förståelseprocessen är att ha inferenser. Dessa görs 

ofta i form av scheman. Med det menas att de inre bilderna eller scenarierna som 
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uppstår, då man läser eller lyssnar till en uppläst text. De flesta människor vet olika 

mycket om en texts ämne i förväg och har därför olika referensramar. Det gör att 

olika scheman aktiveras hos oss. Olika personer läser en och samma text på olika sätt 

och förstår inte alltid texterna likadant. Franzén menar vidare att det kanske är så att 

vi förstår en text på ett helt annorlunda sätt än vad författaren avsåg med texten 

(Franzen, 1997, s 6). 

Redan vid läsningens början aktiveras ett schema. Det betyder att läsaren gör sig en 

föreställning över vad texten kommer att handla om, för att snart upptäcka att allt 

kanske inte stämmer med det som följer i berättelsen. Då ändrar man sitt schema, sina 

inre bilder, så att han/hon bättre ska förstå texten. Detta får läsaren ibland göra ett 

flertal gånger, allteftersom läsningen eller lyssnandet fortskrider. Det görs för att till 

slut få full läsförståelse när allt faller på plats. 

Det är viktigt att läraren i skolsammanhang vänjer sig vid att alltid ställa frågan om 

eleven har relevanta scheman innan läsningen av en text tar vid. Det här gäller 

antingen eleven lyssnar till en uppläst text eller läser texten själv. Är elevens 

förkunskap tillräcklig för att hon/han ska kunna förstå texten? Om den är det, 

utnyttjar då eleven sina scheman?  

Vidare menar Franzén att våra skolelever ofta inte är medvetna om att det krävs en 

stor aktivitet från deras sida när de läser. Får de frågor på en text där de inte hittar 

svaren direkt i texten så blir de mycket förvirrade. Får de sedan tydliga instruktioner 

om och förstår att svaret ofta finns inom dem själva i den erfarenhet och de kunskaper 

de redan har, får de en aha-upplevelse och blir i regel en mer reflekterande läsare. 

Med tanke på hur viktigt det är att ha god läs och skrivförmåga, bör man börja med 

inferensträning redan när barnen är små (Franzén, 1997, s 4-7). 

Amborn och Hansson (2002) skriver i Läsglädje i skolan att genom att läsa lär vi oss 

att det finns olika former av sunt förnuft. Att skapa inre bilder är en förmåga som kan 

övas upp. Läsaren ser bilder framför sig vare sig det handlar om miljön, 

huvudpersonerna eller speciella händelser. Dessa bilder sätts sedan ihop till en film 

som sedan kopplas till barnets egna erfarenheter och med hjälp av detta kan de få en 

förklaring till livet. Ju mer de läser desto större vana byggs upp att just skapa inre 

bilder och desto mer uttrycksfulla och mångfasetterade blir gestalterna som skapas 
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genom de inre bilderna. Språket måste vara så rikt att även om författaren har en 

förmåga att i texten framkalla egna inre bilder så måste det även finnas utrymme för 

läsaren att samspela när det gäller förmågan att skapa dessa bilder. Genom läsningen 

utvecklas den empatiska förmågan och de inre bildernas betydelse för empatin är stor. 

Skönlitteraturen tolkar vad det vill säga att vara människa under olika premisser och 

villkor. Läsning kan även ge en bättre förmåga att skapa inre bilder utifrån det man 

läser och stimulera till kreativitet och fantasi. När man uppnått en viss färdighet i sin 

läsning kan den dessutom ge avkoppling och en möjlighet till verklighetsflykt 

(Amborn och Hansson 2002, s. 22-27).  

Chambers (1998) hävdar att när läsandet övergår från en stunds tidsfördriv, eller 

liknande till att istället ge oss bilder blir läsningen ett medel för att skapa och 

återskapa det som är själva kärnpunkten i våra individuella och kollektiva liv. Han 

menar att vi ska läsa på ett sådant sätt att man kan dra kopplingar från litteraturen till 

sina egna erfarenheter.  

När det gäller läsutvecklingen menar Frost (2002) i Läsundervisning, praktik och 

teorier att läraren måste känna till hur denna färdighet utvecklas och vara 

uppmärksam på de kritiska faserna, så att man kan sätta in rätt stöd och hjälp vid de 

relevanta tidpunkterna i det dagliga arbetet med läsning i skolan. 

Utifrån den forskning som har bedrivits på området menar Frost att vi vet att det råder 

ett starkt samband mellan hur barn läser i första klass och till exempel i tredje klass. 

Han fortsätter med att säga att de elever som har svårigheter med läsinlärningen 

troligtvis kommer att tillhöra de sämsta även i årskurs tre. Det innebär att det sätt på 

vilket skolan hanterar de barn som är svaga läsare redan i första klass får stor 

betydelse för barnets fortsatta skolförlopp.  Det är också större andel pojkar som har 

läs- och skrivsvårigheter än flickor (Frost, 2002, s. 77-78). 

 

Text och genus 
 

Molloy menar att i viss mån kan man säga att en skönlitterär bok är 

genusimpregnerad genom författarens tankar men ytligt sett så förhåller det sig inte i 

sig så. Det man vet är ändå att genast när en skönlitterär bok presenteras i en klass 
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eller i något annat sammanhang, kommer flickor och pojkar att förhålla sig olika till 

boken. Det kan vara utifrån designen på omslaget, huvudpersonens kön, eller i vilken 

miljö boken utspelar sig (2003, s 69-73).  En förklaring kring det här påståendet är:  

 

Det hävdar att en kvinnlig läsares erfarenheter av att vara kvinna oundvikligen 

påverkar hennes respons på och tolkning av en text. Eftersom kvinnor har en 

annorlunda (eng. different) bakgrund och annorlunda erfarenheter än män, utvecklar 

de annorlunda identitet och sålunda läser de samma text på ett annorlunda sätt än 

män (Molloy, 2003, s 69). 
 

Charles Sarlands har gjort en studie över Young people reading. Culture and response 

(1991) där han tittade närmare på flickor och pojkars läsning såg han att om det var 

en så kallad typiskt pojkbok så hade båda könen behållning av boken men på olika 

sätt. Här såg han tydligt att flickorna vid första anblicken läser fram ”känslor” i texten 

medan pojkarna fokuserar på “action”. Vidare säger han att flickorna till skillnad från 

pojkarna inte avvisar boken på grund av att det är en pojkbok. I boken hittar de saker i 

texten som tillåter dem att läsa den på ett annorlunda sätt än pojkarna. Däremot är det 

sällan som pojkarna väljer att läsa en bok där huvudpersonen är en kvinna enligt 

Elaine Millard i Different Literacy. Boys and Girls and Schooling of literacy (1997). 

Hon fortsätter sitt resonemang med att säga: 

 

Många flickor läser gärna böcker med manliga huvudpersoner eftersom de upproriska 

egenskaperna hos hjältarna i äventyrsberättelserna är viktiga för deras syn på dem själva. 

(Millard,s. 109). 
 

Skälet till att färre pojkar väljer bort att läsa om kvinnliga huvudpersoner kan vara att 

de söker distansera sig från ”kvinnliga egenskaper som medkänsla och 

inlevelseförmåga”, enligt Millard (1997). Genom i-särhållandet av kön verkar det 

som om gränserna blir tydligare för vad pojkar och flickor får göra och läsa. Men hon 

menar ändå att de har ett visst svängrum. Känslorna och inlevelseförmågan finns där 

även om som hon uttrycker det ”genuspolisernas” närvaro i klassrummet hindrar 

pojkarna från att visa den känsla som läsningen väckt hos dem (Molloy, 2003, s 71). 
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Begreppet reflektion 
 

Moon skriver (1999) i Reflection in Learning and Professional Development. Theory 

and Practic (1999) att reflektion innebär att en företeelse görs till föremål för 

ingående eftertanke. Tanken uppehåller sig en längre tid vid ett föremål för att få en 

bättre och djupare förståelse av det. Att reflektera över något är att skapa förståelse 

för detta något på ett djupare plan. Moon (1999) menar att reflektion över en text sker 

i flera steg. Först lägger man märke till något i texten. Sedan skapas en ytlig 

förståelse. Efter vidare bearbetning med texten skapas ett lärande. Detta lärande 

appliceras på tidigare lärdomar inom samma ämne och ger förnyade sätt att förstå 

liknande situationer. Reflektion kan således beskrivas som ett problem med ett flertal 

möjliga lösningar. Genom att vända och vrida på problemet och prova de olika 

lösningarna mot varandra, kan man förhoppningsvis dra en slutsats om vilken/vilka 

åtgärder som passar bäst för det specifika problemet.  

Emsheimer, Hansson och Koppfeldt,  (2005) menar i Den svårfångade reflektionen 

att den praktiska reflektionen är den man kan tillämpa på exempelvis skolan, som 

leder till ökad förståelse, där man är bättre rustad att möta likartade situationer, en 

sorts beredskap. Om en elev blir utsatt för mobbing på skolan ska det finnas en 

beredskap för hur man hanterar och på bästa sätt löser situationen. Denna beredskap 

har man fått från tidigare erfarenheter där olika lösningar provats. Den lösning som 

gett bäst effekt får stå som modell för fortsatt mobbingförebyggande arbete 

(Emsheimer, Hansson och Koppfeldt, 2005). Att reflektera är att se det som en gång 

var och det som nu är. Man binder samman det förflutna med nuet (Molloy, 1996). 

Ingen situation den andra lik vare sig det gäller mobbing eller elevers läsinlärning. 

Reflektion är ständigt pågående och målet är att nå en djupare förståelse (Emsheimer, 

Hansson och Koppfeldt, 2005). När en text blir föremål för djupare reflektion betyder 

det att läsaren gör en tolkning av texten. Att kritisera litteratur innebär att textens 

innebörd bearbetas. Det gäller att förstå den, att vara ense eller oense om den och att 

argumentera om den. All reflektion bygger på tidigare erfarenheter och är 

självbiografisk. När vi utbyter erfarenheter och rätar ut svårigheter i en text, 

upptäcker man vad texten har för innebörd för oss själva. Det finns alltid olika 

 16



tolkningar av en text oavsett hur enkel den är, genom att utbyta dessa tolkningar lär 

man sig att alla tänker olika (Chambers, A, 1993 i Böcker inom oss). Många barn som 

läser böcker och inte alltid kan tala om vad de läst saknar språket. För att kunna gå 

vidare med nya erfarenheter utifrån boken de läst är det viktigt att man kan prata om 

sina reflektioner utifrån texten (Molloy, 1996). Enligt Arnqvist (1993) i Barns 

språkutveckling är det viktigt att inte bara fokusera på tekniken i den första 

läsinlärningen. Man måste också fokusera på textens innehåll. Man får en positiv 

effekt om barnen diskuterar innehållet i en text och försöker förutsäga fortsättningen i 

berättelsen. Det är viktigt att barn lär sig att reflektera och reagera på vad de läser för 

den fortsatta läsutvecklingen. Molander (1996) beskriver Kunskap i handling 

reflektion på detta sätt: 

 

Reflektion innebär, som jag ser det, att ta ett steg tillbaka, för att se och tänka över 

sig själv och vad man gör, för att få perspektiv på en situation. Det man gör och 

den situation man befinner sig i skall ”speglas” eller ”reflekteras” för en själv. (s 

143) 

Läslust 
 
Amborn och Hansson (2002) poängterar att läsningen skall präglas utav lust och 

glädje och det är skolans uppgift att arbeta för att få igång positiva spiraler i elevernas 

utveckling där framgång ger nya framgångar. Arbetet måste leda till att eleverna 

självförtroende stärks allteftersom de utvecklas som läsare. Det är av vikt att eleverna 

redan från början får en chans att uppleva läsandets lust och glädje. Läsandet ger 

inträde till en hel värld av fantasi, spänning, kunskap, äventyr och glädje. Läraren har 

ett stort ansvar när det gäller att grundlägga ett bestående intresse för läsning, dels 

genom ett genomtänkt läromedel men även uppmuntra till att eleverna även finner 

lust till att läsa utanför skolans väggar. Det är viktigt att läsaren vågar lita på sin 

förmåga att förstå textens, litteraturens, narrativa regler, det vill säga dramaturgin, för 

att läsvanan och läsförmågan ska kunna släppas fri. Som läsare måste hon eller han 

veta att orsakssammanhangen och handlingen kommer att te sig begripligt över tid. 
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Det gäller för läsaren att lita på författaren och på sig själva (Amborn och Hansson, 

2002, s 22-27).  

 

Chambers (1993) menar att barn som dagligen får lyssna till högläsning och som lika 

ofta får läsa själva blir mer intresserade av att diskutera med varandra vad de läser. 

Barn som samtalar på det här avslappnade sättet har även lättare att bearbeta 

litteraturen på ett formellare sätt, varav boksamtalet är ett sätt  

Det är också viktigt att läraren är väl bekant och har läst boken som ska presenteras. 

Nyckelord när det gäller att övervinna läsmotstånd, osäkerhet eller lässvårigheter är 

förförståelse eller redundans. Eleverna kan sällan få för mycket information om den 

text som de kommer att få möta i den så kallade slukaråldern. Syftet med en utförlig 

presentation av bokens personer, miljön och problemets art är att den unge läsaren ska 

tro på sig själv och finna en lust att vilja läsa mer och mer. Den uppmuntran som ges 

under läsningens gång kan bestå i enskilda samtal med eleverna om ett ställe i boken 

de just befinner sig på, eller diskussioner i små grupper med elever som hunnit lika 

långt i sin läsning. Utan gemensam läsning kan man inte föra gemensamma 

diskussioner där de tillsammans känner en gemenskap i att förenas i gemensamma 

skratt åt dråpliga situationer som de litterära figurerna råkar ut för eller gräla 

tillsammans när det gäller för eller emot vissa handlingar som figurerna gör i boken.  

Om man som lärare bedriver enskild läsning eller väljer att läsa i grupp eller helklass 

spelar inte så stor roll. Alla arbetsformerna har sina kvaliteter. Ett varierat arbetssätt 

är att föredra och skolan måste ge utrymme för både individuell nöjesläsning och 

lustläsning som för den i bästa fall lika lust- och glädjerika gemensamma läsningen 

(Chambers, 1993)  

Våra styrdokument 
I Kursplanen (2000) för svenska under rubriken Ämnets syfte och roll i utbildningen 

skriver man att: 

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda 

och utveckla sin förmåga i att tala, lyssna, se läsa och skriva samt att uppleva och 

lära av skönlitteratur, film och teater (s. 96). 
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Språket och litteraturen har stor betydelse för den språkliga identiteten (s. 96) 

 

Under Mål att sträva mot kan man läsa att: 

Skolan skall i sin undervisning sträva mot att eleven utvecklar sin förmåga att i 

dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med olika syften väcker 

samt stimuleras till att reflektera och värdera (s. 97). 

 

Längre ner på sidan kan man läsa att: 

 

Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven förvärvar insikt i 

hur lärande går till och reflekterar över sin egen utveckling och lär sig både på 

egen hand och tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande och 

språkliga färdigheter för att bilda och befästa kunskaper (s. 97). 
 

I avsnittet om Ämnets karaktär uppbyggnad och lyfts skönlitteraturens viktigaste 

funktioner fram nämligen att den främjar ”förståelsen av världen och den egna 

personen, utvecklingen av språket, svar på de stora livsfrågorna och förmedling av ett 

kulturarv” (s. 98).  

 

 I Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret i ämnet svenska 

skriver man att eleven skall: 

 

kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker 

skrivna för barn och ungdom, kunna samtala om läsningens upplevelser samt reflektera 

över texter (s. 99). 
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Metod 

Vetenskapsteoretisk grund för undersökningsmetoden 
 

Backman (1998) menar i Rapporter och uppsatser att det kvalitativa synsättet riktar 

intresset mot individen. Intresset fokuseras på hur individen tolkar och formar sin 

verklighet. Några viktiga begrepp inom det kvalitativa perspektivet är innebörd 

(mening), kontext och process. Innebörd står för hur individer upplever, tolkar och 

strukturerar den omgivande verkligheten kontra sina tidigare kunskaper och 

erfarenheter. Kontexten visar att man studerar människan till största delen i verkliga 

livet och inte i laboratorier. Processer eller med andra ord skeenden och förlopp 

karaktäriserar det kvalitativa området. I den kvalitativa metoden är människan i 

samspel med andra det viktigaste instrumentet. Forskaren finns nära det man studerar 

och ingår ibland i en del i metoden. Kvalitativ metod görs till största delen med ord. 

Orden är baserade på observationer, intervjuer eller dokument. Man söker efter 

strukturer och mönster i innehållet. Man försöker att med ord tolka det man hör och 

ser (Backman, 1998).  

Min studie har en kvalitativ forskningsansats. Jag har försökt förstå elevernas lust att 

lära och förstå och tolkat deras svar med stöd av observationer, dagboksanteckningar 

och intervjuer. De baseras på elevernas föreställningsvärldar. I klassen har jag 

fungerat tillsammans med eleverna som observatör Jag har försökt ha en syn på 

förhållandet mellan empiri och tolkning som ligger i linje med hermeneutikens. Det 

vill säga att ett tolkande moment alltid har funnits med i undersökningens samtliga 

led från min egen läsning av romanerna till mitt mottagande av elevernas reflektioner 

i form av loggbok samt intervjuer med såväl lärare som elever. 

Metodbeskrivning 
 

I undersökningen användes den kvalitativa metoden, intervjuer samt observationer. 

Jag intervjuade 6 barn bestående av tre flickor och tre pojkar efter att de på egen hand 

hade läst en gemensam bok. Därefter gjorde jag intervjuer med samma elever efter att 

läraren hade avslutat en högläsningsbok i klassen. Detta för att jag ville utröna hur 
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eleverna reflekterade över innehållet när de lyssnade till högläsning men även hur de 

reflekterade när de läste på egen hand. Observationerna genomfördes under 

högläsningspassen. Dessa var ostrukturerade och användes för att se hur läslusten 

kopplat till efterföljande reflektionssamtal påverkade läsförståelsen. Jag valde att 

genomföra intervjuer med varje elev var för sig när det gällde den enskilda läsningen 

medan jag i den gemensamma läsningen valde att intervjua pojkarna och flickorna var 

för sig. Detta för att jag ville få en tydligare bild över om jag kunde finna någon 

skillnad mellan vad pojkarna/flickorna fokuserade kring i de båda berättelserna. Jag 

har utgått från de skönlitterära böckerna Spring Fanny! Spring! Av J.R. Gardiner som 

enskild läsning (det vill säga eleverna läste boken enskilt hemma) samt Pojken som 

levde med strutsar av Monica Zak som läraren använde som högläsningsbok. Det var 

ett medvetet val av litteratur eftersom jag inte ville att någon av böckerna skulle 

räknas till genren, klassisk flick- eller pojkbok utan en bok som var neutral.  

Observationer 
 

Observationer är användbara vid inhämtandet av information som berör beteenden 

och skeenden i naturliga situationer, som till exempel vid fysiska handlingar, verbala 

yttranden, relationer mellan individer, känslouttryck och liknande. Den får inte vara 

slumpmässig utan måste svara mot de krav som ställs på en vetenskaplig teknik. Ofta 

används metoden för att komplettera information som har samlats in med andra 

tekniker (Patel & Davidson, 1991, s 74). Styrkan med observationer är att forskaren 

kan undersöka om verkligheten överensstämmer med den förelagda hypotesen. 

(Backman, 1998, Rapporter och uppsatser, s. 53). Dess svaga länk är att observatören 

kan bli hemmablind och därmed få svårt att skilja på sin roll som deltagare och 

observatör. Observationen kan genomföras på olika sätt. Forskaren kan välja mellan 

osystematisk och systematisk observation. Det osystematiska tillvägagångssättet har 

som syfte att samla så mycket information som möjligt vid undersökningstillfället. 

Den systematiska observationen utförs enligt ett förutbestämt schema. Forskaren har 

då i förväg bestämt vad som skall observeras (Patel & Davidson, 2003 , s. 81). I min 

undersökning har jag valt att använda mig av osystematiska observationer, därför att 

dessa används ofta i utforskande syfte för att man ska kunna inhämta så mycket 
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information som möjligt kring ett visst problemområde. Även beträffande 

ostrukturerade observationer måste observatören vara väl förberedd för att erhålla 

maximal information inom det aktuella problemområdet. Observatören använder sig 

oftast av nyckelord under observationen och direkt när observationsperioden är slut, 

avsett tid är det av stor vikt att observatören skriver ner en fullständig redogörelse 

över sina observationer så fort som möjligt vilket jag använt mig av (Patel och 

Davidson, 1991, s 81). Mina observationer var av deltagande karaktär där syftet var 

att studera läraren och hennes handlande i högläsningssituationen. Min avsikt var från 

början att inte delge läraren uppsatsens huvudsyfte. Jag informerade om att 

huvudämnet för uppsatsen var svenska med fokus på läsförståelse och att den 

svenskundervisning som jag var intresserad av att delta i var när eleverna fick 

möjlighet att reflektera över handlingen i de olika berättelserna. Anledningen till att 

inte delge syftet i sin helhet var att försöka minska risken för att påverka lärarna till 

att ändra på sin undervisning. Jag är dock medveten om att min närvaro i 

klassrummet ändå har haft inverkan på situationen. Genom deltagande observationer 

ville jag försöka förstå det sammanhang som läraren befinner sig i. Likaså önskade 

jag få en bild av undervisningssituationen genom att studera lärarens agerande och 

samspel med eleverna. Avsikten var alltså att studera klassrumssituationen i sin helhet 

under högläsningstillfällena för att sedan kunna ha en större förståelse för det som 

läraren skulle komma att berätta vid intervjun 

Intervjuer 
 

Både intervjuer och enkäter är tekniker som bygger på frågor. Intervjuerna kan 

variera. Det vanligaste sättet är personliga intervjuer där intervjuaren träffar 

intervjupersonen och genomför intervjun, vilket jag använt mig av. Det är två 

aspekter som är viktiga vid arbetet med frågor för att samla information. För det 

första måste vi tänka på hur mycket ansvar som lämnats till intervjuaren när det gäller 

frågornas utformning och inbördes ordning. Detta kallas grad av standardisering. För 

det andra som kallas strukturering så är det viktigt att tänka på i vilken utsträckning 

frågorna är fria för intervjupersonen att tolka fritt beroende på sin egen inställning 

eller tidigare erfarenheter. 
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Hur strukturerad en intervju är beror på hur stort svarsutrymme som ges till 

intervjupersonen. I en ostrukturerad intervju ges frågorna det största utrymmet för 

intervjupersonen att svara inom. Utförligheten på svaren är beroende på individernas 

villighet att svara på frågorna. Syftet med intervjun måste klargöras redan i början 

liksom betoningen av individens roll. Det vill säga att allt hon/han säger är av vikt för 

undersökningen. Likaså är det viktigt att klargöra hur materialet kommer att 

användas. Vilket jag informerade om redan vid den första kontakten med 

intervjupersonerna. 

Något att ta i beaktande är att vid en intervju kommer motivationen ytterligare att 

påverkas av den personliga relationen som uppstår mellan intervjuaren och 

intervjupersonerna (Patel & Davidson, 2003, s. 60-64). Den intervjuteknik jag använt 

mig av är den som Kvale (1997) kallar för halvstrukturerad intervju. I en sådan 

intervju finns det utrymme för att förändra formen och ordningsföljden på de 

planerade frågorna för att på bästa sätt kunna följa upp intervjupersonernas 

berättelser. Intervjuerna ägde rum på skolan där läraren arbetar och där eleverna går. 

Såväl lärarens som elevernas intervjuer spelades in på band. 

Urval 
Jag valde att studera elever i år fyra på en 1-6 skola. Sammanlagt är det 23 elever . Ur 

klassen valdes sedan slumpmässigt sex elever ut bestående av tre pojkar och tre 

flickor. På grund av det stora intresset att delta i undersökningen valdes dessa sex ut 

med hjälp av lottdragning. Dessa elever utgör grundmaterialet för djupintervjuerna 

medan observationerna grundar sig på klassen i dess helhet. Observationerna 

genomfördes vid fyra olika tillfällen. Djupintervjuerna genomfördes vid två tillfällen. 

Dels när de hade läst ut sin personliga enskilda bok samt när högläsningsboken var 

utläst. 

Bortfall 
Vid observationerna var det tre elever som var frånvarande vid två tillfällen. Det 

förekom inget bortfall vid djupintervjuerna. 

Arbetsprocess 
Den här modellen gav ramarna för den undersökning jag bedrev i klassen.  

 23



April: tog kontakt med läraren 

Maj: 

- introducerade arbetet i klassen genom att presentera böckerna. 

- Urvalet vilka som skulle delta i undersökningen gjordes 

- Introducerade arbetet med den enskilda boken för de utvalda eleverna. 

- Observation nr 1, under högläsningen. 

- Observation nr 2, under högläsningen 

- Observation nr 3, under högläsningen 

- Djupintervjuer utifrån den skönlitterära boken som eleverna hade läst enskilt 

- Observation nr 4, under högläsningen. 

- Djupintervju med läraren 

- Djupintervju utifrån den skönlitterära boken som eleverna lyssnat till som 

högläsning 

Juni –september: 

Sammanställning av resultaten samt resultatdiskussionen 

Material 
 
Jag har utgått från de två skönlitterära böckerna Pojken som levde med strutsar av 

Monica Zak (som gemensam högläsningsbok) och Spring Fanny! Spring! Av J.R. 

Gardiner (som enskild läsning) Kort resumé av handlingen i den första boken: Kan 

strutsar vara som människor? När pojken Hadara är två år blir han under en 

sandstorm borttappad av sin mamma. Han blir liggande mitt bland några strutsägg. 

När stormen är över kommer strutsarna tillbaka. De tar Hadara för sitt eget barn och 

han växer upp och lever med strutsarna tills han blir tolv år.  

 

Kort resumé av den andra boken: Berättelsen bygger på en verklig händelse i 

Klippiga bergen. Indianen Stone Fox, eller Tigande Räven, kämpar för att hans 

draghund skall vinna den årliga slädhundstävlingen. Tigande Räven vill köpa tillbaka 

mark till sitt utarmade folk. Han starkaste konkurrent är nybyggarpojken Willy som 

tävlar med sin hund Fanny. Om Fanny vinner tänker Willy ge prispengarna till sin 
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deprimerade morfar så att morfar ska ha råd att behålla gården där han bott i hela sitt 

liv. 

Till hjälp för minnet användes bandspelare vid alla intervjuer. 

Tillförlitligheten i undersökningen 
Beträffande tillförlitligheten när det gäller om en undersökning har god validitet är 

bland annat att den undersöker det som man avser att undersökas (Patel & Davidson, 

2003). Vidare anser dessa forskare att reliabilitet mäter att undersökningen sker på ett 

tillförlitligt sätt. Då jag valt att utföra undersökningen med tre informationshämtande 

metoder anser jag att reliabilitet och validitet ökat.  

I min undersökning finner jag att reliabiliteten är god. Detta för att jag kunde 

genomföra intervjuerna i avskilda rum och på så sätt stänga de yttre påverkbara 

faktorerna ute. Att använda bandspelare kan vara positivt. På så sätt kan jag vara 

säker på att få med allt som sägs. Dock kan det vara frestande att vid transkribering 

”göra om” meningar med kommatecken och punkter och då förändra själva samtalet. 

Det kan medföra att en viss tyngd läggs på delar som kan vara missvisande. Vidare 

anser jag även att graden av reliabilitet ökade genom användandet av djupintervjuer 

där eleverna gavs större möjligheter att svara fritt. Detta innebar att arbetet fick en 

större grund då en djupare förståelse för elevernas tankar möjliggjordes.  

 

Reliabiliteten kan dock ha påverkats negativt av att eleverna kände en viss nervositet 

inför att bli intervjuade. De kan ha haft en känsla av att de måste svara ”rätt” och 

därför inte funderat på vad de själva tyckte. Jag är även medveten om att metoden kan 

vara missvisande på grund av att jag ensam har genomfört intervjuerna och 

observationerna, vilket kan ge skillnader i framställningen av frågorna samt vilka svar 

dessa får. Beroende hur villigt barnet var att svara så omkonstruerades frågorna för att 

öka förståelsen. Jag anser att validiteten är god vad gäller intervjuer och observationer 

detta för att de gett mig en bild av elevernas läslust och läsförståelse men även 

lärarens reflektioner kring detta  
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Resultat 
Observationer 
 

Nedanstående observationer redovisas som en kombination av det jag har sett via 

mina observationer och de jag analyser jag dragit av resultatet. Detta för att 

presentationen av resultatet skall bli mer åskådligt. Jag har också valt att ta med ett 

flertal av elevernas citat gällande det så kallade Morgonpratet för att ge en tydlig bild 

över skillnaderna mellan pojkar och flickor när det gäller val av stoff. (främst under 

observation 2.) 

 

Observation 1. 18/5- 05 klockan 8.15-9. 00. 

Lektionen började med att läraren pratade med barnen om vad de redan visste om 

strutsar för att de skulle få en förförståelse av texten. Främst handlade det om fakta 

kring och om strutsar. Hur de lever, utseende, beteende, samt speciella kännetecken 

och egenskaper. Barnen fick också bekanta sig med kartan över det område som 

berättelsen utspelade sig i eftersom denna berättelse bygger på en sann historia 

användes även en stund till att prata kring det. Den här historien passade väl in 

eftersom klassen redan arbetade med ett Afrikatema. 

 

Första kapitlet inleds med en liten inledning för att sedan gå in på själva 

kärnberättelsen. Alla barnen verkade intresserade och uppmärksamma. Ögon 

utstrålade nyfikenhet och entusiasm. Några barn ligger på bordet, lyssnar och 

tystnaden är total. Ett barn gäspar men håller ändå ögonen på den lärare som läser. 

Några barn ritar medan de lyssnar. En annan pojke gnuggar sig i ögonen, ser trött ut. 

Han har svårt att sitta still men verkar ändå lyssna i början. Efter en stund intresserar 

han sig mer för sin klocka och börjar göra solkatter. Han verkar till synes tänka på 

annat men han stör ingen annan utan är tyst under hela läsningen. 

En flicka kommer, hon sätter sig direkt. Hon var tyst men det syntes på hennes 

ansiktsuttryck att hon inte hängde med i handlingen. 

När läraren kommer till olika former av höjdpunkter i berättelsen märks en tydlig 

förändring i intresset. Flera barn reser sig upp från bänken. Blickarna vänds mot den 
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läsande läraren. En flicka håller handen för munnen och stönar med skrämd blick när 

partiet i boken med den övergivne pojken Hadara beskrivs. En pojke spärrar upp 

ögonen och några andra skrattar när Hadara äter skalbaggar och larver. Oj, vad 

häftig!. 

Några flickor skrattar högt när strutsmamman försöker förstå pojken Hadaras olika 

beteenden som skiljer sig i hög grad från strutsarnas. Så tokigt det kan bli! 

Läraren läste två kapitel och när dessa var slut uttryckte ett flertal av barnen att de 

ville höra mer, men läraren valde att sluta där.  

 

Det märks tydligt elevernas reaktioner att några behöver lång tid på sig att komma in i 

berättelsen för att kunna koncentrera sig medan andra har koncentrationen redan från 

början. Jag observerade också att det samma barn som behöver en längre genomgång 

innan det nya kapitlet påbörjas. När de har många frågor så ges det inte alltid till att 

besvara dessa. Ofta på grund av att annat som behöver arbetas med. Intresset för 

berättelsen verkar stort. Detta ser jag genom att barnen vill höra mer och de är 

engagerade och ställer många frågor i slutet på lässtunden. 

 

Observationstillfälle 2. 19/5-05 klockan 8.15-9.00 

 

Klassen startar högläsningen från morgonen. Läraren säger gomorron till alla barn 

och använder sedan den kommande stunden till att barnen får berätta om sin helg. Var 

och en som vill berätta får göra det. Läraren är tydlig med att markera att hänsyn skall 

tas till den som för tillfället har ordet. Det skiljer ganska mycket på vad flickor 

respektive pojkar väljer att berätta om. Flicka: Min lillasyster har gjort sig illa, hon 

har fått en spricka, sedan har jag ätit god mat. 

Flicka: Jag har varit på maj-brasan och sedan klättrade jag upp på en ställning och 

var rädd att ramla ner. Det var så läskig!. Mamma och pappa märkte aldrig det. 

Pojke: Jag har sett på TV inne, i fem timmar, märkte ej att jag tittade på Simpson så 

länge. 

Pojke: Jag har hoppat mellan taken, det var spännande. 

Flicka: Jag har ridit vilt på hästen, oj vad jag galopperad 
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Pojke: Jag har kört farmor och farfars bil, på riktigt!!!!! 

Flicka: Jag har dansat på dansverket hela helgen 

 

Pojkarnas berättelser rörde sig främst om olika äventyr som de hade varit med om 

medan flickorna ofta valde att berätta om familjen och det som rör den. En flicka 

hade vågat sig upp på en ställning men kommenterade att hon hade varit rädd. Här 

syntes en tydlig markering. Vid flera av flickornas berättelser kommer det ofta fram 

att det har varit lite ängsliga när det har gjort ”spännande saker”, medan detta aldrig 

uttrycktes öppet hos pojkarna.  I övrigt handlade det i hög grad om deras olika 

fritidsintressen.  

Pojkarna kommenterade ofta flickornas berättelser medan flickorna satt tysta när 

pojkarna berättade. Efter att läraren använder sin röst mer, gör små pauser och visar 

med olika ansiktsuttryck vad som händer i boken så syns en tydlig stegring av 

intresset. När handlingen kommer in på dramatiska händelser som när de nästan 

håller på att törstas ihjäl, eller när gamen kretsar ovanför Hadara och väntar på sitt 

byte märks en tydlig fascination hos barnen och vid alla hotfulla skeenden i 

berättelsen så märks det tydligt på barnens kroppsspråk att intresset för fortsättningen 

ökar. Den här observationen visar tydligt vikten av att undersöka förförståelsen innan 

jag som lärare går in i ett nytt kapitel. 

 

När läraren började läsa i högläsningsboken gjorde hon ingen återkoppling till 

tidigare lästa kapitel utan startade direkt att läsa. 

En flicka sitter och ritar. Hon använder tre pennor samtidigt. Hon ritar högt och 

gestikulerar. Det är samma flicka som vid tidigare observationstillfälle kom sent in i 

klassrummet och missade första delen av berättelsen. En pojke trummar med 

fingrarna på bordet. Det är samma pojke som vid det tidigare observationstillfället 

gjorde solkatter med sin klocka. Tre flickor vilar mot bänken medan de lyssnar. Tolv 

av barnen är tydligt uppslukade av berättelsen. Det visar med kroppsspråket hur de 

följer med i berättelsen. En flicka som lyssnar uppmärksamt blir irriterad på flickan 

som ritar högt (dvs. hon slår pennorna hårt i bordet när hon ritar) och säger till henne. 

Flickan slutar då att rita och vänder sig mot den läsande läraren, men efter en stund så 
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börjar hon att vässa pennorna som hon ritade med. Läraren blir nu mer levande i sitt 

läsande från att ha haft en neutralare röst tidigare. Hon använder sin röst på ett mer 

medvetet sätt med att göra olika förändringar i sin röst samt olika gester som 

förstärker språket Pojken som gjorde solkatterna har fortfarande svårt att sitta still och 

får en tillsägelse från flickan bredvid när han leker med pennstället. Pojken svarar 

tillbaka med att säga Jag lyssnar ändå. En pojke tittar hela tiden på läraren när hon 

läser men suddar samtidigt på bordet.  

Läraren blir mer och mer dramatisk i sitt läsande och när hon läst färdigt är det totalt 

tyst i klassen under en stund. Sedan uttrycker ett flertal att de vill höra mer för det är 

så spännande. Läraren lovar att de ska läsa i slutet på dagen igen. 

 

 

Observationstillfälle 3 30/5 klockan 8.15-9.00 

 

Liksom föregående observationstillfällen så startade lektionen med helgprat. En flicka 

beskriver ingående en fotbollscup som hon deltagit i under helgen. En pojke fyller i 

med att omsorgsfullt beskriva de spelarnas olika uppgifter på plan. Han får 

uppbackning av de andra pojkarna i klassen. Pojkarna visar större aktivitet kring detta 

ämne än flickorna. En annan pojke berättade om hur han hade röjt sly i stugan. Han 

var också helt på det klara med varför detta var nödvändigt. Tre pratar mer eller 

mindre gemensamt kring olika ridäventyr som de hade varit med om under helgen. 

De hade ridit terrängridning, fallit av de och berättar livligt om hästens vägran att 

hoppa över hindret. Flicka: Jag har lagat mat hos farmor. Hon gör en ingående 

beskrivning över hur maten för att sedan snabbt byta samtalsämne för att berätta om 

när de lekte tjuv och polis. Oftast var flickorna poliser medan pojkarna var 

övervägande tjuvar men det hände att de bytte roller. 

Pojke: Beskriver ingående en trasig väg som han hade färdats på under helgen. 

”Vägen var 40 cm hög och i m bred på grund av hålen. Fortfarande var det ändå 

mycket snö runtom. 

Slutligen är det en pojke som absolut vill berätta om sin helg. Han är mycket upprörd 

när han beskriver helgen. Ju mer han berättar desto livligare blir gesterna jag har 
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varit i stugan och kört cross syrran är helt tokig, hon kör när jag äter. Läraren 

försöker hela tiden föra in samtalet på mer ingående beskrivningar på ex. Vad 

behöver man kunna för att bli en duktig crossåkare? 

Pojke: Ha, ha man måste kunna svänga förståss! 

Återkopplingen på den gångna helgen tog längre tid än vid tidigare 

observationstillfällen men till slut kom högläsningen igång. Vid det här tillfället fick 

eleverna rita under högläsningen. Det var full aktivitet innan alla hade hämtat sitt 

ritpapper och pennor med mera som behövdes. Läraren poängterade vad som gällde 

när man hade tillåtelse att rita under läsningens gång. Alla valde att rita utom en pojke 

som bara ville lyssna. Läraren repeterade inte föregående kapitel utan startade 

läsningen direkt. Pojken som valde att inte rita sitter och småpratar för sig själv. Tre 

flickor lyssnar uppmärksamt och stannar av i sitt ritande. Fem elever delar på ett 

”minisudd” vilket utgör ett störningsmoment. Läraren stannar upp och frågar vad som 

händer. En pojke är helt uppslukad av berättelsen och verkar opåverkad av 

störningsmomentet. Efter en stund är det åter lugnt i klassrummet. Ett svagt pennljud 

hörs under hela läsningen. Alla är försjunkna i sitt ritande eller lyssnande. Efter en 

stund blir det åter surrigt vid ett bord där tre flickor börjar jämföra sina teckningar 

med varandra. Oron vid suddet fortsätter om än lite tystare. En flicka börjar klippa i 

sitt papper.  

Det är mycket prassel till och från. Då och då tittar eleverna på läraren. Läraren 

stannar av och frågar: Hör ni mig? Alla svarar unisont att de hör fast det småpratas. 

Spänningen stiger i boken (Hadara är i fara), läraren ändrar röstläge och använder ett 

mer uttrycksfullt kroppsspråk vilket medför ett större intresse. Detta märks främst på 

var barnen fäster blicken och att andra aktiviteter som de höll på med avstannar. När 

läraren blir tydligare i rösten ses återigen en ökning av koncentrationen och intresset 

för handlingen hos eleverna.  

Utom en flicka som börjar riva sitt papper och två pojkar som småviskar med 

varandra. Två flickor ligger med huvudet i händerna med blicken fäst på läraren. 

Detta kapitel är väldigt dramatiskt. I boken beskrivs nu familjesituationen och 

Hadaras vänskap med lejonungen. Men även strutsarnas paniska rädsla för lejonen. 
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När spänningen stiger i boken stiger också intresset i klassen för innehållet i boken . 

Till exempel händelsen med pojken Hadaras fotspår i sanden. Det märks tydligt på 

barnens kroppsspråk men även att de blir mer aktiva i sina frågor. 

En pojke som har varit oroligare under tidigare observationer visar sig lugnare nu när 

han får rita till berättelsen även om han hela tiden rör sig mycket i stolen. Gäller även 

en annan pojke som varit oroligare när han inte haft något för händerna under själva 

lästillfället. Efter läsningen väljer läraren att fråga eleverna om vad kapitlen handlat 

om. Pojkarna traditionsenligt fokuserar på fällorna, på farorna, skjutvapnen medan 

flickorna fokuserar på sorgen, ensamheten, rädslan och farorna. Här ser jag att de 

barn som tidigare varit ganska tystlåtna blir mer aktiva när de får en återkoppling av 

de olika händelserna i berättelsen och framförallt flickan som kom sent vid de två 

första lästillfällena. 

 

Observationstillfälle 4. 3/6 8.15-9.00 

Många av eleverna uttryckte en önskan om att även få rita under detta lästillfälle. 

Läraren nekade detta med motiveringen att detta visat sig störande vid tidigare 

tillfällen. Tre flickor valde att sätta sig i soffan. En flicka berättade utförligt om sin 

dröm som hon haft under natten. Hon hade drömt en nästan identisk dröm som en 

annan pojke om två björnar. En annan pojke berättade att han hade spelat in en skiva. 

Han hade skrivit både text och musik och skickat den vidare till Lilla 

melodifestivalen. 

Sedan blev det vilda diskussioner kring en simtävling som skulle ske dagen efter 

huruvida man skulle orka eller inte. 

 

Själva högläsningen startar: Eleverna tilläts trots allt att rita även till detta tillfälle. 

Alla pojkar utom en valde att rita medan tre flickor avstod (de flickor som satt i 

soffan). En flicka försöker få kontakt med en annan flicka kring sitt kort men får 

ingen respons tillbaka. Flickan hon vände sig till verkar helt inne i berättelsen. 

Läraren visar ett tydligare engagemang i sitt läsande idag, hon checkar hela tiden av 

att eleverna hänger med, hon använder sin röst på en mängd olika sätt vilket gör hela 

läsningen mer levande. Alla pojkar utom en slutade rita och lyssnade uppmärksamt. 
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De ville hela tiden höra mer och det var vilda protester när läraren valde att avsluta 

läsandet. En pojke tittade då och då på mig. Läraren avslutade även detta läspass med 

att prata med eleverna kring det lästa. Främst rörde sig samtalet kring sannolikheten 

att detta verkligen har hänt. Jämförelser gjordes med Mowgli i Djungelboken men 

även andra händelser som blivit publicerade. 

Skillnaden var märkbar idag mot tidigare observationstillfällen. Alla lyssnade mer 

uppmärksamt. Tystnaden var märkbar. Läraren läste med en helt annan inlevelse idag 

mot tidigare vilket genast gav resultat på engagemanget och intresset. Speciellt 

märkbart blev detta vid dramatiska sekvenser i boken. Pojkarna visade också ett 

större intresse genom sitt kroppsspråk och att de hela tiden hade ögonkontakt med 

läraren.  

Sammanfattande av de fyra observationstillfällena 
En av mina frågeställningar beträffande den här undersökningen var dels att se om ett 

medvetet arbete där eleverna får reflektera kring de olika texterna kan stimulera 

läsförståelsen men även att titta på om det fanns skillnader i vad gäller pojkars 

respektive flickors fokusering kring innehållet i de olika texterna. Detta tycker jag 

tydligt kom fram under observationerna. Dessa elever var vana vid att alltid starta 

dagen med att reflektera över den gångna helgen eller dagen innan. De flesta av 

barnen valde att berätta om något som de tyckte var angeläget för de andra att lyssna 

på. Här såg man en tydlig skillnad på vad eleverna valde att berätta om. Flickorna 

berättade gärna om sina intressen främst ridning och dans som många var involverade 

i. De berättade också mycket om sin familj och vad de hade gjort tillsammans med 

dem. Min lilla syster har gjort sig illa, hon har fått en spricka. Jag har lagat mat hos 

farmor.  

Många av deras reflektioner kretsade också kring vänskap. Jag har varit med min 

bästis och sovit över.  

Pojkarnas berättelser är mer robusta, de har kört cross, lekt krig eller spelat dataspel.  

Deras berättelser är fyllda av äventyr och spänning medan flickornas berättelser är 

mer stillsamma däremot använder sig flickorna av fler ord och ett rikare språk när de 

beskriver sin helg. Det märks på eleverna att denna stund upplevs som viktig. De är 

ivriga på att få berätta. Det märks också att de tar hänsyn och att de väntar in varandra 
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och inte tar över ordet innan den andre är färdig. På samma sätt visade det sig när de 

reflekterade kring de olika berättelserna. Det vill säga pojkarna fokuserade nästan 

uteslutande på spänning mod och styrka medan flickorna mer reflekterade över det 

sociala samspelet i de olika berättelserna. 

Vid det första observationstillfället startade läraren med att kort beskriva den 

kommande berättelsen. Toleransen är hög hos läraren när det gäller hur barnen sitter 

eller ligger när de lyssnar. Intresset är stort i början. Detta märks genom att eleverna 

har blicken fäst på läraren och det råder tystnad i klassrummet.  

En flicka kommer in efter att berättelsen redan har startat. Hennes ansiktsuttryck visar 

att hon inte alls hänger med i berättelse. Hon skakar på huvudet, himlar med ögonen 

och visar med hela sitt kroppsspråk att hon inte förstår vad det handlar om. En pojke 

verkar till synes ointresserad men det visar sig vid den avslutande djupintervjun att 

han var synnerligen vaksam på berättelsen trots sitt oroliga beteende.  

Vid berättelsens höjdpunkter skärps intresset och detta märks tydligast i och med 

elevernas spontana kommentarer. En pojke spärrar upp ögonen och uttrycker Oj vad 

häftigt. En annan säger så tokigt det kan bli.  

 

Vid det andra observationstillfället gjordes ingen återkoppling till tidigare kapitel. 

Barnen tilläts också rita vilket blev ett orosmoment för vissa medan koncentrationen 

stärktes hos andra. Vid det här tillfället var eleverna mer oroliga. Detta visade sig 

extra tydligt hos de barn som behöver stöd i sitt reflekterande för att förstå. I början 

läser läraren med en neutral röst utan att använda ansiktsuttryck, minspel eller olika 

röstlägen. Det gör att vissa inte lyssnar. Framförallt märks det på att de börjar viska 

om helt andra saker än själva handlingen. Genom att läraren avstod från att reflektera 

över föregående kapitel så såg jag även här en tydlig nedgång av koncentrationen 

främst hos de elever som vid det tidigare observationstillfället kom in senare och 

missade början av berättelsen.  

När läraren senare ändrar röstläge och läser med mer inlevelse så syns en markant 

förändring i barnens koncentration och uppmärksamhet. Hon använder rösten mer 

medvetet än tidigare och förstärker rösten med hjälp av olika rörelser. Ett ytterligare 

steg som hon tar är att hon ställer frågor till eleverna för att försäkra sig att de hänger 
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med. ”Vem skapade…”?  Vad var Hadaras tanke med den här handlingen”? Det 

märks också när läraren väljer att avsluta läsandet att intresset är stort på en 

fortsättning.  

Även här märks det att när handlingen kommer in på dramatiska skeenden i historien 

så reagerar flickorna mest när det handlar om rädsla ensamhet och vänskap medan 

pojkarnas intresse stegras vid olika faror som huvudpersonen utsätts för. Framförallt 

märks det på kroppsspråket samt deras kommentarer. 

 

Vid det tredje och framförallt det fjärde tillfället gör läraren återkopplingar till 

tidigare händelser i boken. Hon frågar också eleverna under läsandets gång om de 

hänger med. Hon försöker ha en dialog med barnen och är även tydligare i att hålla 

ögonkontakt samtidigt som hon läser.  

Intervju 1 med utgångspunkt från boken Spring Fanny spring av 
John Reynolds Gardiner 
 
Den här delen av resultatet baseras på de sex elever som förutom högläsningen även 

läste en bok enskilt där de inte reflekterade med någon förrän vid intervjun. Jag har 

valt att presentera resultatet utifrån rubrikerna. 

 

Förväntningar positivt/negativt 

Alla tre flickorna fokuserade på det känslosamma i berättelsen. Inställningen till 

boken var positiv redan när de såg den presenterades första gången. De beskriver 

sorgen och lyckan som går hand i hand genom berättelsen och som är ett bärande 

tema i boken. Pojkarna var mer skeptiska i början. Fredrik ger en tydlig beskrivning 

när han uttrycker sig: Först trodde jag att det var en fjollig barnbok. Mattias skiljde 

sig från de båda andra pojkarna och fokuserade mycket kring det sorgliga i boken. 

Flickorna funderar längre innan de ger ett svar och speciellt Elin är noga med hur hon 

uttrycker sig. Den var både lycklig och sorgsen på samma gång, Morfar som inte ville 

stiga upp ur sängen, Fanny som dog så sorgligt på tävlingen. Tigande Räven som 

drar ett streck i snön och säger att den som kliver över det strecket skjuter jag.  
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Karaktärsdrag hos personerna i berättelsen  

Flickornas beskrivningar är mer uttrycksfulla och de använder sig mycket av gester 

för att ytterligare förstärka vad de menar. De använder sig av fler beskrivande ord än 

pojkarna. Pojkarna beskriver den onde skatteindrivaren som ”en man utskuren i sten”. 

En karikatyr som ofta är vanlig i litteraturen när det gäller elaka människor. De 

fortsatte med att beskriva onda ansikten som: Ansikten som uthuggna ur sten och med 

smala ondskefulla ögon och den karaktäristiska mustaschen. Ett vänligt ansikte 

beskrivs som runt med öppna ögon. Alla var rörande överens om att pojken Willy och 

hunden Fanny var de stora hjältarna i berättelsen. De symboliserade värme, trygghet 

och omtanke. De ömmade också för den deprimerade morfadern. Elin beskrev 

utförligt för orsakerna bakom morfaderns sjukdom, att han inte hade betalat hyran 

under många år och därför hade en så stor skuld att han kanske var tvungen att skiljas 

från sin gård. Hon visar också tydligt att hon funderat mycket kring det här ”Mr 

Snyder som kom till morfar beväpnad med en pistol” och hon beskriver målande 

händelsen när mannen hotar att skjuta Fanny. Hon gestikulerar med händerna och 

visar tydligt med kroppsspråket att händelsen berört henne starkt. Hon benämner 

honom som en rånare som hade onda avsikter. Frida har också bestämda åsikter på 

vad som karakteriserar vissa människor. Jag tror att han är kort, hatt, tajt kostym som 

var randig och mustasch och skägg. Han hade tjocka kinder och lömska ögon som ser 

ut som streck, stängda och inte öppna. Willy är kort, runt ansikte öppna glada ögon 

och jag tror han har hängselbyxor. Det har de oftast på landet samt stövlar. Ofta 

beskriver de också dessa personer utifrån egna erfarenheter som Lotta gör Morfar 

hade väldigt kort hår och sedan var han lika tjock som min farfar. Pojkarna använder 

sig av andra beskrivningar som, Morfar tyckte jag bäst om. Han var skön, han bara 

låg på soffan hela dagen. Han hade mycket förtroende på sitt barnbarn men han var 

slö. Han var som de flesta människor, snäll och vänlig, omtänksam. Även de visar på 

att de refererar från sin egen förförståelse när de drar olika slutsatser. Ännu tydligare 

blir det med Mattias kommentar Jag tror att den onde mannen som skulle ta in 

skatten hade mustasch, rätt så rynkig i ansiktet för han rökt. 
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Hur jag skulle handla om jag vore Willy 

Såväl pojkarna som flickorna var eniga i att det skulle ha agerat som huvudpersonen i 

boken. Alla utom Fredrik hade idéer på hur de skulle samla in pengar. Flickorna hade 

några fler idéer än pojkarna bortsett från Mattias som alltid tänker till lite extra innan 

han svarar på frågorna. Jag hade försökt hjälpa honom och försökt vinna den där 

hundtävlingen eller på annat sätt genom att ta jobb och dela ut post. Man kunde 

också hjälpa gamla personer som inte klarar sig själv. Jag var så rädd att morfar i 

boken skulle dö för jag tycker så mycket om min egen morfar. Vi brukar göra saker 

tillsammans. Vi fiskar och bygger ett båthus tillsammans. Precis som kommit fram 

vid tidigare frågor syns en återkoppling av idéerna och reflektionerna till elevernas 

faktiska värld. Jag skulle ha gjort som Willy. Han kunde göra en loppmarknad där 

man kunde sälja kläder som var för små men man måste ju ”förståss” tvätta dom 

först. Annars så vill ju ingen ha dem. Eller bygga grejer hemma en kälke t.ex. Om 

man har bräder eller en holk som man kunde sälja”.  

 

Viktiga egenskaper hos en vän 

Alla var eniga om att Willy hade de egenskaper som en god vän skulle ha men även 

hunden Fanny, liksom Morfar var viktiga individer. Det som såväl flickorna som 

pojkarna skattade högst hos en god vän var, att de skulle vara snälla, omtänksamma 

och framförallt hjälpsam. Mattias var tydligast i sin kommentar Jag skulle vilja ha 

Fanny och Willy som vänner”. ”Willy är väldigt hjälpsam om något händer så vill ha 

ordna det. Fanny är en klok hund som vill hjälpa till och även leka. De skulle jag 

vilja ha som kompisar. Jag har kompisar som är som Willy. Det hade varit kul att få 

träffa Willy I verkligheten.  

 

De vuxnas trovärdighet i deras handlande 

Alla var eniga om att berättelsen var trovärdig och att det mycket väl kunde ha hänt 

här utom Petter som inte trodde att det skulle kunna hända här. De var också eniga i 

att de vuxna framställdes som trovärdiga däremot reagerade de på vissa beteenden 

som exempelvis att skatteindrivaren kom och hotade med pistol i hemmet. Elin tyckte 

att de vuxna i boken betedde sig ganska lika som vuxna brukar göra men hon 
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upplevde det konstigt av morfar att han inte ville svara på frågor. Då kan man ju inte 

hjälpa honom om man inte vet vad han vill egentligen.” Det här uttalandet tolkar jag 

så att det är viktigt att berätta vad som är fel för att kunna få någon hjälp. Återigen 

visar Mattias en djupare reflektion kopplat till sitt eget liv. ”Det som skiljer Willy är 

att han bor hos sin morfar hela tiden medan jag bara träffar dem bara ibland. Jag 

har det ganska svårt för min pappa är död så mamma tar hand om oss ensamma. Vi 

hjälps åt annars hade vi varit väldigt trötta.  

 

Sanningshalten i berättelsen beträffande miljö och skolan 

Flickorna var eniga i att det mycket väl hade kunnat hända här men längre norrut i 

Sverige. Den här frågan upplevdes svår att svara på och de spekulerade länge över 

sanningshalten i berättelsen men alla var mer eller mindre övertygade om att den 

verkligen hade hänt. Pojkarna var mer inne på att detta hade hänt för några år sedan i 

England eller Amerika. Alla hade reagerat på att morfadern var tvungen att spara 

pengar för att Willy skulle få möjlighet att fortsätta sina studier högre upp. Elin 

fokuserade även på Willys sociala och materialistiska situation och gjorde jämförelser 

med sin egen. Mattias nämnde också att skoldagarna var längre. Elin var väl 

medveten om skillnaderna men hon ville hellre prata om hur Willy hade det hemma. 

En av skillnaderna som hon tryckte på var att Willy inte hade lika mycket leksaker 

som henne och att han nog inte lyssnade på musik och ritade som hon tyckte om att 

göra. Istället fick han nog arbeta mer. Elin tyckte inte att boken var riktigt sann för: 

För Fanny tvärdog så plötsligt. Hon ansåg istället att hade det varit sant så hade 

Fanny kommit hem och sedan kanske hunden hade dött i sömnen. Frida var också 

tydlig i sin formulering. Ja, jag tyckte att hela boken var som verklighet. Jag trodde 

allt var sant. Det kändes som om jag var Willy och när Fanny dog så kändes det som 

en stor klump i magen. Det kändes som om jag hade mist min hund fast jag inte hade 

någon hund. Det var liksom så verkligt. 

 

Fokusering på speciella delar av boken 

Flickorna fokuserade på det mer känslosamma budskapet i berättelsen som sorg, 

glädje och samhörighet. Att han börja leda och när Tigande Räven la ut strecket och 
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hjälpte Willy till vinsten. Det var sorgligt men ändå varmt på något sätt. Det var 

sorgligt när hunden plötsligt ”tvärdog” det var otäckt. Jag såg liksom bilden framför 

mig, jag skulle kunna läsa om den igen. Den var så bra. 

Två av pojkarna tyckte att det mest spännande var de hotfulla situationerna i boken. 

När Willy blev hotad med pistol och Fanny skulle hoppa på och bita Skattmasen. Det 

var riktigt läskigt! 

Mattias skiljde sig från som mer fokuserade på döden och det sorgliga med att mista 

någon man tycker väldigt mycket om. Jag tyckte det var så sorgligt att hunden Fanny 

dog. Det är så sorgligt med döden. Hon hade ju kunnat få leva ett tag till. Hon var ju 

så fin och tillgiven, men det var härligt att se att morfar blev gladare och klev upp ur 

sängen igen. Han tittade ju fram i fönstret medan slädtävlingen pågick. 

 

Reflektion av innehållet 

Alla var eniga om att det var givande att få prata om boken efteråt, Frida hade gärna 

önskat att de hade pratat om den under själva läsandet. De uttryckte att man lärde sig 

mer och kom ihåg olika händelser bättre om man pratade om det lästa. Mattias 

menade att då kunde man skratta åt samma saker och delge varandra partier ur 

berättelsen som hade gett ett djupt intryck på dem. 

Frida var den som tydligast uttryckte vikten avreflektion, Jag förstår den hur som 

helst. Jag gillar att läsa böcker. Jag pratar med dem som läser böcker men om det 

inte är så får jag prata med mig själv istället. Jag kanske inte lär mig mer men det är 

spännande att höra vad andra tycker. Jag undrar om morfar dog eller om han 

klarade sig? Hon uttryckte också att det var svårt att hålla tyst under tiden hon läste 

boken, hon hade gärna velat diskutera den med de andra under själva läsandet ungefär 

som vi gjorde vid högläsningen av den andra boken Pojken som levde med strutsar 

Av Monica Zak. 
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Intervju 2 med utgångspunkt från boken Pojken som levde med 
strutsar av Monica Zak 
 (Intervjun med pojkarna genomfördes den 30/5 kl. 9.00-9.45 och med flickorna den 

30/5 kl. 10.00-10.45). Även här har jag valt att presentera resultatet under bestämda 

rubriker. 

 

Förväntningar positivt/negativt 

Pojkarnas åsikter gick först isär men sedan enades de om att den var betydligt bättre 

än vad de först trodde. Nja, jag trodde att den skulle vara mer barnslig och töntig, att 

det skulle handla om en tecknad pojke som levde med halvschimpanser, som skulle 

likna strutsar men den var mycket bättre än vad jag hade trott.  

Jag trodde först precis som Fredrik att det skulle handla om en tecknad pojke som 

kunde prata med strutsarna. Att pojken var som Mowgly, i Djungelboken men den var 

mycket bättre. Jag trodde att han blev bortkastad men jag trodde också att han skulle 

bo mer i djungeln. Miljöbeskrivningen i boken var annorlunda än vad eleverna 

tidigare hade läst. Alla var väl bekanta med Djungelboken av Kipling och trodde att 

den här skulle vara en liknande berättelse. De var fascinerade över att pojken levde i 

Saharaöknen med dess fauna istället för den djupa djungeln som var mer bekant för 

dem. De var också mycket intresserade av farorna som lurade i öknen. En pojke 

uttryckte att det var den absolut bästa och mest spännande boken som han hade hört.  

Från början är åsikterna mer skilda åt men allteftersom som de resonerar med 

varandra så blir enigheten större.  

Flickorna var helt eniga om att den var annorlunda. Jag trodde att han skulle leva 

med strutsarna hela sitt liv och aldrig komma att prata som människor.” Hon 

uttryckte en rädsla som hon aldrig ville utsätta sig för sa hon. Nej, jag trodde att han 

skulle fortsätta så hela livet.  Spänningsmomentet var en central del i flickornas 

åsikter. Rädslan att inte ges möjlighet träffa sin familj igen, framför allt att inte träffa 

mamman. Man hörde att han skulle träffa sin mamma men helt säker var man aldrig. 

De fokuserade också på de mer husliga göromålen som maten. Sedan var det 

annorlunda detta att de åt småkryp. Det första han åt var en skorpion. Han var ju 
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bara två år.  Här visade de med både ord gester och minspel hur fasansfullt de tyckte 

det var att äta småkryp av alla de sorter.  

 

Karaktärsdrag hos de olika personerna i boken 

Alla pojkar var eniga om att den stora hjälten i boken var Hadara även om de flesta i 

boken upplevdes som snälla. De var också eniga om att Luke O´Connor var den som 

fick representera det onda hos människan. Nej, alla var lika bra utom Luke 

O´Connor. De som bryr sig om en är de som är snälla. 

På frågan varför de tyckte att just Hadara var den bäste i boken så svarade de att han 

hjälpte strutsarna om det kom rovdjur och han hjälpte egentligen alla som kom i 

svårigheter. Luke O´Connor var liksom inte så schysst. Liksom han som dödade 

lejonet. En person som man inte tycker om är en person som gör saker för pengar ex 

dödar djur.  

Moralen är väldigt tydlig. Människor som gör saker för att tjäna pengar på andras 

olycka representerar ondska.  

En av pojkarna skiljde sig från de andra i ett avseende. Han höll med om att Luke var 

en ond person men han ansåg att det alltid fanns en orsak bakom som gjorde att han 

betedde sig på det sättet. Jag gillade Luke O´Connor, inte för att han dödade lejonet 

utan för att han hade ett så sorgligt liv. Han drack vodka och whiskey och det var nog 

därför han var dum. Han fokuserade också mycket på Hadaras biologiska föräldrar 

och sorgen som de måste ha känt när de miste honom i öknen.  

En av pojkarna nämnde också den vaktande herden som en elak och ond man. Dels 

reagerade han på att han och de andra i gänget var dumma mot lejonen. Men också att 

han var våldsam mot Hadara och plågade honom. När han var tillfångatagen Slutligen 

så tyckte de att Hadara också var den bäste därför att han var så modig trots att han 

var så sölig till skillnad från strutsarna. Sedan offrade han sig flera gånger för de 

andra trots att han gjorde sig illa vid ett antal tillfällen. Han var snäll och ville hjälpa 

djuren. Pojkarnas kommentarer präglades av deras syn på vad som var modigt och 

listigt.  

 

 40



Flickorna tyckte bäst om Hadara för han kändes så lugn och trevlig. Han var en bra 

vän och lärde sig saker fort. Han vågade mycket och var modig. Makoo och Hogg 

upplevdes också som snälla (Hadaras strutsföräldrar). Men de var också medvetna om 

Hoggs svartsjuka i början. Han tänkte lämna Hadara i sanden. Han visste ju inte att 

Hadara var snäll och sedan tror vi att han var avundsjuk på att Makoo tyckte om 

Hadara.”. Luke O´Connor ansåg de vara en girig person. ”Han ville bara fånga 

Hadara och tjäna pengar på honom.” Flickorna nämnde betydligt fler personer i 

boken än pojkarna och hade även utförligare beskrivningar om vad det var som 

karakteriserade dessa personer. ”Stigfinnaren var också snäll för han hjälpte 

egentligen mest Hadara fast han jobbade åt Luke O´Connor.  

När det gäller beskrivningen av Luke var alla eniga om att han hade mörkt kort hår, 

glasögon, hatt, kostym och sandaler och väldigt full för det mesta och svettig. När 

man är riktigt full så somnar man och ser mycket i kors när man är vaken. Sedan 

slåss man och svär mycket. När de beskrev Hadara så ansåg de att han hade svart 

långt hår, var barfota, brun och med blå ögon. Föräldrarna beskrevs se ut precis som 

en struts med litet huvud, stora ögon, långa ben, ganska liten kropp. 

 

Hur jag skulle handla om jag vore Hadara 

Vid den här frågan blev det än mer tydligt hur eleverna reflekterar utifrån sin egen 

verklighet. Det här var det parti i boken som upplevdes som svårast att svara på. Det 

som ändå var signifikant för alla eleverna var att de ändå litade på att de vuxna skulle 

ta väl hand om dem. Jag vet inte, men jag skulle ju bara vara 2 år så jag skulle ju inte 

kunna göra så mycket, men jag skulle lita på strutsarna för det är enda sättet att 

överleva.”  ”Jag skulle leka i sanden tills strutsarna kom och sedan skulle jag bara se 

vad de ville göra och lita på strutsarna. En av pojkarna som ofta uttryckte varma 

känslor för djuren i de båda berättelserna visade också på andra kunskaper.  Jag 

skulle verkligen vilja vara hos djuren och inte söka mig till människorna för jag gillar 

verkligen djur. Jag skulle ha gråtit sedan skulle jag ha försökt gå till schimpanserna 

för de liknar oss människor mest. 

En annan pojke som hade svårt att fokusera på innehållet och hela tiden ville hör de 

andras åsikter först svarade slutligen mer drastiskt. Om de kom skulle jag ha litat på 
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dem men om de inte kom skulle jag ha tagit livet av mig. Om strutsarna kom skulle 

jag också lita på dem. Först skulle jag sitta i sanden och vänta men jag skulle vara 

lite avvaktande i början för man vet ju inte om de är vänliga eller inte. Han var den i 

gruppen som inte riktigt litade på att de flesta vuxna var goda varelser.  

Flickorna var också eniga om att de i första hand skulle ha litat på att de var goda. De 

skulle ha letat efter sina egna föräldrar så länge de bara hade kunnat. De uttryckte 

också att var man är så liten som Hadara så kanske barnet  hade trott att strutsarna var 

ens riktiga föräldrar och följt med dem. Mattias visade återigen att han reflekterar på 

ett annat plan än de övriga. Hadara var nog väldigt ledsen och förstörd och han 

funderade nog väldigt mycket varför han föräldrar hade gjort så. Duger jag inte, han 

trodde kanske att de hade lämnat honom med flit. 

 

Viktiga egenskaper hos en vän  

Det här var en fråga som pojkarna var väldigt eniga om i början. Diskussionerna var 

höga kring den här frågan och fantasin flödade efter en stund. Hadara kanske, han 

hjälper till och är omtänksam, men sedan även hans strutsföräldrar Hogg och 

Makoo. Här refererade eleverna mycket kring hur vuxna skulle vara vad som gav 

trygghet och omtanke likväl någon som man alltid kunde lita på. Alla var ju 

hjälpsamma och sedan kunde man rida på strutsarnas ryggar så behövde man inte bli 

så trött De skyddade också en. Hadara är så modig. Genom att reflektera tillsammans 

så eggade de också varandra till alla möjliga fantastiska berättelser och idéer om vad 

de själva kunde bidra med till strutsarna men även mer humoristiska och fantasifulla 

idéer. Vi kunde hitta vatten och laga mat till strutsarna. Man kan få skjuts till skolan 

av strutsarna så slipper komma för sent. Jag skulle kunna tänka mig att ha alla som 

kompisar i strutsfamiljen. Flickorna visade sig också vara helt eniga om att Hadara 

var den som de såg som den bäste vännen med de klokaste idéerna. Hadara för han 

är snäll och hjälpsam, att man låter andra vara med och inte vara självisk och bara 

tänka på sig själv. De pratade med varandra genom tankar.  Här såg jag en stor 

ökning av olika argument som bollades mot varandra och engagemanget bland 

flickorna var stort. Framförallt såg jag att den flickan som inte hade varit med från 

 42



början nu visade på en helt annan förståelse mot tidigare. Jaha, var det så det var. Det 

förstod jag inte först.  

 

De vuxnas trovärdighet i deras handlande 

De flesta av pojkarna var överens att de vuxna framställdes som trovärdiga. Flera 

reagerade på karaktären Luke O´Connor. Luke O´Connor verkade inget vidare men 

alla de andra gör det. Honom vill jag inte vara barn till.  Efter en längre diskussion 

kring honom som person så tolkar jag det så att det är viktigt att eleverna känner att 

deras föräldrar inte ska sticka ut i negativ bemärkelse utan att det helst ska vara 

alldeles vanliga. Hadaras strutsföräldrar och hans riktiga föräldrar, de skulle jag 

vilja ha som föräldrar. Samtidigt hade de sina funderingar ändå kring vad som var 

tillåtet kontra inte tillåtet när det gällde föräldrarnas handlingar. Fatma och 

Mohammed stoppade ner ”Hadara i brunnen där kan man väl vara lite tveksam om 

man skulle vilja vara Hadara just då men annars så var de snälla.” Jag gillade 

Hadaras föräldrar för att de hjälpte honom att tala som människor. Genom att de 

reflekterade tillsammans blev det en givande diskussion kring likheter och skillnader 

mellan strutsarnas kommunikationsförmåga och beteende jämfört med människornas. 

Nej, för dem är strutsar och springer snabbare och har långa halsar. De pratar 

hjärnspråk. En av pojkarna tryckte också på att alla vuxna inte var goda utan det 

fanns även onda bland dem. Flickorna var ännu mer tydliga där. De som var dumma 

och inte betedde sig som vuxna var de som söp, som var elaka ex när de band fast 

Hadara i håret och stack kniven i hans rygg.  De jagade honom också som om han 

var ett djur. De menade att också att en vuxen skulle vara en person som man kunde 

lita på. Vuxna ska vara snälla men ändå lite stränga och bestämda man får inte heller 

vara för snälla. Man måste lära sig att klara sig. Genom att delge varandra sina 

tankar så blev det en djupare förståelse för även andra delar i berättelsen där de 

prövade olika tankar och teorier med varandra. Men de var annorlunda än oss på det 

sättet att de inte pratade med ord och när de var arga på varandra så nöps de med 

näbbarna. Våra föräldrar bits ju inte.  
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Sanningshalten i berättelsen beträffande miljö och själva händelsen 

Den här frågan engagerade alla. En pojke visade också på att han hade läst att 

strutsarna var utrotningshotade. Inte som att man precis lever med strutsar men det 

skulle kanske ändå hända.  Inte så att man skulle tappas i Sahara och hittas av 

strutsar för det finns ju knappt kvar några. Men om de finns så kan de nog hjälpa en. 

De flesta av dem hade också kunskap om liknande historier där barn hade växt upp 

med djur. Det finns ju sanna historier där det faktiskt har hänt. Det borde nog vara 

ganska skoj att bo med vargar eller strutsar eller lejon.  Det de inte var eniga om var 

om det hade hänt nu eller längre tillbaka i tiden. Förr i tiden tror jag att det skulle 

kunna ha hänt. Kanske kan det vara sant ändå. Flickorna var mer tveksamma och 

fokuserade inte lika mycket på om det var sant eller inte utan bortsett från det Elin sa. 

Ja det märks att det är annorlunda för vi har ju inga strutsar som springer omkring 

här. Tänk om de skulle springa omkring här på skolgården. Vilket liv det skulle bli. 

När det gällde sanningshalten mer specifikt så ansåg de att det var troligt att det hade 

hänt. Det som kan vara verkligt är att han verkligen försvann i en sandstorm och han 

hittade mamma och pappa till slut. Sedan kan man ju faktiskt se hägringar ute i 

öknen. Efter den kommentaren ville de hellre diskutera berättelsen i stort. Det var ett 

ämne som de alltid kom in på oavsett vilken fråga det gällde. Allt var bra speciellt 

slutet att den slutade lyckligt men samtidigt var det sorgligt i slutet när han tappade 

strutsfamiljen. Så den var både sorglig och lycklig nästan som en TV serie. Den sista 

reflektionen visar också på hur präglade eleverna är av det utbud som finns på fritiden 

och de refererade ofta till olika TV-serier, och då framförallt olika reality-program  

 

Fokusering på speciella delar av boken  

Här såg jag den tydligaste skillnaden på vad flickor respektive pojkar fokuserade mest 

på i en berättelse. Skillnaden var att pojkarna beskrev uteslutande de mest spännande 

partierna i berättelsen. Ja när de låg bakom kullen i slutet och deras bas eller gäng 

försökte hitta dem men Hadara och strutsfamiljen var listigare. De beskrev de 

moment som visade på list, mod, kreativitet och hur dessa användes för att rädda 

andra. En annan händelse var när han klättrade ner i brunnen och alla gånger som 

han hittade vatten som hjälpte dem att överleva. När fick skrapsår och när Hadara 
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var sjuk och alla strutsarna täckte Hadara och skyddade honom från den starka solen 

likaså när han hittade på det fiffiga sättet att fylla strutsskal med vatten och gräva ner 

dem så att det även skulle finnas vatten på återfärden.  De fokuserade också i hög 

grad på den alkoholiserade Luke O´Connors beteende. Samtidigt som de var 

fascinerade över hans beteende så var de väldigt klara över att det inte var ett 

beteende som var tillåtet. Jag kom också ihåg när han lekte med den farliga 

skorpionen och sedan dödades den och sedan när han lekte han med en av öknens 

farligaste orm. Likaså när han fick en kniv i ryggen och när den stora 

gräshoppsstormen anföll de och när lejonet skulle hoppa på Hadara när han drack 

vatten och när han tog med sig lejonungen till strutsarna.. Min tolkning av deras 

reflektioner är de händelser som pojkarnas främst fastnar för är de ideal som ofta 

finns i de traditionella pojkböckerna som Äventyr och spänning. Djärvhet och 

initiativkraft är det som premieras. Huvudpersonen är ofta den stora hjälten och han 

drar sig aldrig från att riskera liv och lem.  

 

Flickorna fokuserade också i viss mån på dramatiska händelser men av en annan art. 

Där handlade det mer och vardagliga farligheter som ofta kan ske i hemmet. Det som 

också var hemskt var när de vuxna var fulla och när Hadara åt glasbitar. Småsten 

kan man äta men inte glasbitar även om det var fel också. De var också djupt 

upprörda över den oförståelse som vuxna visade vid olika situationer. Sedan var det 

inte roligt när de plågade Hadara när han var tillfångatagen. Sedan var det 

händelsen i Brunnen när de skulle få honom att prata. Han var bara skräckslagen 

och förstod ingenting medan folket hurrade och skrattade när han kom upp igen. De 

reflekterade även över hur viktigt det var att familjen hjälptes åt för att överleva. 

Hadara kunde hjälpa strutsarna med vatten och han kunde skrämma iväg vilda djur 

och han visade dem att man kunde äta meloner. 

Deras reflektioner påminner i hög grad om det som ses som ideal i den traditionella 

flickboken där mycket av händelserna rör sig om vardagshändelser i hemmet och den 

nära sfärens aktiviteter. De fastnar också främst kring det sentimentala, det sorgliga 

likväl som glädjeämnen medan pojkarna nästan inte pratar om det alls bortsett från 

Mattias som jag nämnt tidigare.  
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Vikten av reflektion för läsförståelsen 

Det märktes ännu tydligare här än vid de enskilda samtalen hur viktig reflektionen är 

för läsförståelsen. Man kommer ihåg boken bättre när man får prata om boken. Ja det 

blir ju så att först berättar någon en händelse och det gör att man kommer ihåg mer. 

Sedan berättar jag något och då fyller någon annan på. Man får tydligare bilder av 

hur allting är inne i sitt huvud. Ibland ser jag bättre om jag blunda.  Här ser man att 

om eleven får dela sina tankar och funderingar med andra fördjupas och breddas de 

kunskaper de har från början. Nya tankar föder nya tankar och ger ringar på vattnet.  

Den sammantagna upplevelsen hos pojkarna var att berättelsen hade alla de 

ingredienser som skall finnas i en bra bok. Allt var bra, den var så spännande. Något 

måste hända i boken något man får gissa.  Det tolkar jag så att pojkarna inte har 

behov av att veta innan vad som händer utan de vill hela tiden ha spänningsmomentet 

kvar. Inget får vara förutsägbart utan de vill överraskas. Det ska vara blandat äventyr 

och roman. En av pojkarna tappade en del av förståelsen på grund av att han var borta 

en del av läsningen. Det märktes också på hans engagemang i de efterföljande 

reflektionssamtalen. Halva boken var riktigt bra när han bodde med 

strutsföräldrarna sedan var jag borta några kapitel.  En annan av pojkarna som vid 

ett flertal tillfällen påpekat Luke O´Connors beteende visade åter igen behov av att få 

reflektera över honom.  

Luke O´Connor kom jag ihåg för att han söp så mycket trots att det är farligt. Den var 

spännande samtidigt var det en komedi också speciellt när de berättade hur strutsarna 

skulle flyga till solen. Den var aldrig tråkig. Det hände något hela tiden. Det var en 

tydlig skillnad på hur utförligt eleverna svarade på de olika frågorna och kom med 

inlägg på varandras reflektioner. Detta blev inte lika tydligt i de enskilda samtalen. 

De eggade varandra och visade tydliga bevis på att kunskaperna hade fördjupats 

under samtalets gång.  

Den var jättebra speciellt hur han kunde hjälpa strutsarna och hur han kunde hitta 

sina föräldrar. Det viktigt att komma ihåg är att man kan allt man tror på det gäller 

bara att försöka att ha mod. Man hjälper varandra att komma ihåg handlingen 

genom att prata med varandra. Han gick och dansade i öknen. Han ville komma ihåg 

sin strutsfamilj och när han dog så var det strutsar runt hans grav.   
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Intervju 3 med läraren Anna (19/5 – 05 klockan 13. 30 – 14. 30) 
 
Viktiga lärarkunskaper för att lära barn läsa och skriva 
För det första behöver en lärare ha fakta, teorier om barns läs och skrivutveckling. 

Sedan läraren ha kunskap om hur ett språk är uppbyggt, både fonologiskt och 

ljudenligt. En annan viktig del är att ha kunskap om hur ett språk är grammatiskt 

uppbyggt. En annan sak som Anna tänkt mycket på var vikten av avkodning. 

Läsförståelsen hänger ihop med avkodningen. Barn som inte läser så bra har svårt 

med avkodning. Hon poängterade vikten av att lägga ner tid på dessa bitar. Man 

måste också ha olika strategier som pedagog, att man inte bara har ett sätt utan att 

man exempelvis kan använda sig av LTG-metoden, helordsmetoden, man jobbar med 

ljud eller stavelser både auditiva och visuella sätt. En del barn har lättare att se medan 

en del har lättare för att höra. Att man klappar takten utifrån stavelser och att läraren 

använder sig av en mängd olika sätt. Det är också viktigt att jobba med formen på 

bokstäver i skrift över huvud taget. En annan bit som glöms bort enligt Anna är att 

använda hela kroppen i läsinlärningen., att rita bokstäverna på kroppen för att 

”känna” bokstaven men även genom att blunda och känna associationer. 

Jag som måste själv vara väldigt öppen och flexibel och kan läsa av vad den 

specifike elevens behov är. Att vara lyhörd och observant, en elev som har 

svårt med språket Jag efterlyser i utbildningen kunskaper om hur man på ett 

tydligare sätt ser tecken på att detta barn kommer att få svårigheter om inte rätt 

resurser sätts in i tid.  Lite av samma kurser som logopeder har i sin utbildning. 

Att jag som lärare är medveten om språkets betydelse för läsinlärningen och att 

man använder sig av TALA; TÄNKA LYSSNA; KÄNNA för att utveckla 

förståelsen likaså vikten av det sociala samspelet i klassen att jag som 

pedagoginser vikten av interaktionen mellan läraren och eleverna liksom 

mellan elev och elev.  
 

Anna tror också att vi i många fall övergår till penna och papper alldeles för fort. De 

som har svårt med finmotoriken får det ännu jobbigare med ljudandet och att sätta 

ihop orden när det blir för teoretiskt. Hon menar att kroppen används alldeles för lite i 

bokstavsinlärningen. Mycket av tiden går åt att forma bokstäver i bokstavsboken 
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istället och man glömmer bort biten med att använda alla sinnen i undervisningen. 

Samtidigt anser hon det vara viktigt med att bygga upp ordkunskapen och 

ordförrådet. 

 

Kriterier för god läsare 

Goda läsare avkodar automatiskt de känner igen ordbilder och de kan reflektera och 

knyta an sina tidigare erfarenheter och skapa nya erfarenheter. De kan använda sig av 

olika texter och de kan se den röda tråden och göra kopplingar till andra texter. De 

blir själva aktiva och texten skapar en process hos eleven. Likaså att de kan 

sammanfatta texten med egna ord och återge den till andra. De kan också läsa olika 

slags texter såväl skönlitterära som mer faktaspäckade. 

Det märks också i elevernas skrivande. De som är goda läsare använder sig av ett mer 

nyanserat språk och visar på ett rikare ordförråd än de som har svårigheter av olika 

slag. 

Meningarna är längre och berättelserna blir mer färgstarka. ”Här ser jag vikten av att 

läsa mycket med eleverna och att jag som lärare har regelbundna boksamtal med 

eleverna”.  

 

Viktiga faktorer på läsförståelse och fortsatt läsutvecklingen  

Det mest centrala anser Anna vara att eleven kan reflektera över det han/hon läst. Att 

de behärskar tekniken med avkodning och att de har jobbat med stavelser på olika 

sätt. Att de kan läsa mellan raderna vilket är viktigt såväl i skolan som senare när de 

kommer ut i arbetslivet. De måste få leka med orden på olika sätt. Även att eleven lär 

sig läsa mer avancerade texter som myndigheter, institutioner och andra skriver. Att 

eleven klarar av att tolka såväl egna som andras texter.  

Arbetet med läs- och skrivutvecklingen högre upp i åldrarna förändras en hel del 

enligt Anna. 

Tyvärr så tror jag att man tappar det här med högläsningen. Man förväntar sig 

att nu är de så stora att de inte har behov av högläsning på samma sätt som 

tidigare. Kanske är det så att vi då tappar en del av vad de läser och hur de 

reflekterar över vad de läser. Egentligen tror jag att man behöver fortsätta med 

samma metod som man gör med yngre barn även upp i åldrarna. Vi använder 
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oss av bokredovisningar på fredagarna men jag kommunicerar inte med en och 

en vilket jag tror skulle vara värdefullt för läsförståelsen., Att boksamtalen 

skall vara ett ständigt inslag i undervisningen.  

 

När det gäller frågan hur mycket tid läraren använder för att undersöka läsförståelsen 

högre upp i åldrarna svarar Anna, att många lärare förutsätter att detta redan är kollat 

upp i de lägre åldrarna och att de förutsätter att de behärskar detta nu. Man glömmer 

ofta bort att verkligen se om de kan koda av texten ordentligt, kan de verkligen 

reflektera eller kan det vara så att de bara är så kallade mekaniska läsare. Här är det 

viktigt att övergången till högre klasser och byte av lärare blir så bra och 

informerande som möjligt enligt Anna.  

 

Det är viktigt att kommunikationen vid överlämnandet är så öppen att nästa 

lärare tar vid där eleven står. Gärna också att den läraren fortsätter med samma 

läsmetod så att eleven fortsätter att utvecklas i gynnsam riktning, så att de inte 

stagnerar. Detta syns även tydligt på många svenska 2 barn. Man tror ofta att 

de behärskar svenskan så bra men när de testas på läsförståelsen så visar det sig 

att de trots allt har stora brister. 

 

Det visar sig att en del elever har bra minne och har lärt sig utantill men att det 

handlar om ett mekaniskt läsande och förståelsen saknas. 

Här behöver man jobba riktigt mycket med återberättande av texten. Det är också 

viktigt när man jobbar med en text att man ställer frågor som kräver att man kan läsa 

mellan raderna och inte frågor som kan besvaras med ett ja eller nej enligt Anna.  

Hon tycker ofta att de böcker som används i skolan är så utformade att författaren 

redan har ställt både frågan och svaret och att elevens uppgift blir att utveckla en 

teknik som gör att han/hon hittar svaret och här kommer inte alltid läsförståelsen in 

utan frågorna besvaras mekaniskt. Här behöver jag som lärare rannsaka läromedlen 

enligt Anna.  
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Graden av användande av skönlitteratur i skolan 

Tyvärr så känner jag att jag använder den mycket mer med yngre barn än äldre 

barn. Det sker också i vissa perioder. Exempelvis när jag arbetar med Storyline, 

då använder jag den mycket eftersom det då är temainriktat. Men vi läser ändå 

en stund varje morgon ca en halv timme. 

 

Eleverna har sin bänkbok som de läser ur och när de har läst den färdigt så får de 

berätta om den på fredagarna. Regelrätta boksamtal förekommer väldigt lite i klassen. 

Detta har skolan uppmärksammat och den här hösten har de startat ett läsprojekt på 

skolan.  Det går ut på att eleverna läser hemma under veckan tillsammans med 

föräldrarna och sedan läser en lärare med dem på måndagen och då försöker lyssna på 

varje barn hur långt de har kommit i sitt läsande.  

Tyvärr så tycker jag att jag tappar en stor del av läsbiten i de högre åldrarna. 

Tiden räcker inte riktigt till och för att hinna med detta så måste jag dela in 

klassen i tre grupper för att få det att fungera. 

Jag tror att det är viktigt att jag som lärare inte glömmer den här biten och 

tror att de fixar det på egen hand.  
 

Skillnad när det gäller pojkar respektive flickors sätt att reflektera över 

innehållet i skönlitteraturen kopplat till läsförståelsen 

Anna anser att flickorna över lag kommer ihåg mycket mer och reflekterar mer över 

texten. Flickorna har lättare att sammanfatta innehållet och brodera ut det med egna 

ord. De uttrycker sig mer sammanhängande, är mer empatiska medan pojkar fastnar 

för enstaka händelser. Nu kan jag inte säga att alla pojkar är så men ofta fastnar de 

för någon häftig händelse i boken medan flickorna behandlar flera avsnitt ur boken. 

Flickornas berättelser är ofta också mer övergripande och mer omfattande än 

pojkarnas anser Anna. Deras berättelser skildrar ofta en specifik dramatisk händelse. 

Pojkarnas berättelser är ofta korta och koncisa och språket är många gånger kargare 

än flickornas men naturligtvis finns det undantag. 

När det gäller det muntliga redovisandet så tar flickorna det mer ansvarsfullt än 

pojkarna enligt Anna. Pojkarna är mer osäkra trots att de har gjort det här i så många 

år. De är osäkra på om det verkligen duger. Hon upplevde det också svårigheter med 
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att veta hur mycket hon kunde pressa dem, det kanske blir så att de i så fall skriver 

ännu mindre.  

 

Tänk om det är så att de verkligen har stora svårigheter att uttrycka sig med 

penna och papper. Hur påverkas man då med att stå därframme och inte 

känna sig nöjd med sin produkt? 

Det kanske blir mer avdramatiserat om dem istället för att presentera det efter 

en föreslagen mall så få de berätta fritt ur hjärtat.  
 

Könsskillnader beträffande när pojkar/flickor lär sig läsa 

Anna anser att det är mer individbaserat än kopplat till könstillhörigheten. Flera av 

pojkarna i klassen har läst sedan de var fem år och när de har haft läshastighetsprov i 

skolan så ligger pojkarna högst. Anna tror att det är andra orsaker som spelar in. 

Flickorna är mer medvetna om kraven, de läser av pedagogen på ett annat sätt än 

pojkarna. Hon menar att det kanske är så att skolan i stort är mer anpassad för flickor 

mot pojkar. Flickorna vill prestera det allra bästa medan pojkarna tänker att det här 

klarar jag mig med. Kraven ser olika ut på pojkar och flickor och de känner av det. 

Det här tror Anna är mer eller mindre medvetet. Hon menar att vår kultur visar 

mycket på att ex när man får en ny klass så är det flickorna som sitter kvar i 

klassrummet och ritar och skriver medan killarna helst går ut. Kraven på flickorna är 

högre än på pojkarna och det här mönstret fortsätter upp i åldrarna. Det här märks i 

temaarbeten. Flickorna lägger ner mycket mer tid på bilderna och texten medan 

pojkarna överlag blev färdiga fort. Men Anna tror att det kan ligga en fara i det här. 

Även om man här ser hur flickorna broderar ut sin text mer än pojkarna tror jag att 

man stirrar sig blind på det. Det kan ju ofta vara så att pojkarna har lika mycket fakta 

med har valt att inte brodera ut texten på samma sätt. ”Det är viktigt att jag som lärare 

verkligen granskar vad som står i de olika texterna. Speciellt om jag vill koppla det 

till läsförståelsen. Samma ser vi vid samtal mellan pojkar och flickor flickorna är 

även här mer ordrika”.  
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Jämförelser mellan pojkars och flickors skrivande:  

När de skriver fritt så skriver pojkar mer om filmer de sett, dataspel eller annat som 

de varit med om. De använder överlag många engelska uttryck till skillnad från 

flickorna i sina texter. Flickorna skriver mest om djur, familjen och hästar. Egentligen 

innehåller pojkarnas berättelser mer spänning och dramatik än flickornas. Däremot 

kan man inte alltid se en röd tråd i deras berättelser anser Anna. Ofta skildrar de 

sekvenser av filmer som de sett eller böcker som de läst. Flickornas berättelser är ofta 

längre men om de har den röda tråden eller inte är högst individuellt. Anna har en 

känsla av att flickorna i högre grad har sin fantasi kvar medan pojkarna skriver och 

bearbetar filmer i väldigt hög grad. I flickornas berättelser finns oftast mammorna 

med liksom bästa kompisen eller andra nära människor i flickornas omedelbara 

närhet. Anna kan inte minnas att pojkarna överhuvudtaget skriver berättelser där 

pappa och mamma är med ”men här behöver jag tänka efter ordentligt”, anser Anna. 

”Att jag som pedagog har ett positivt förhållningssätt som ger signaler till barnen att 

läsa böcker och att läsa är viktigt för fortsatt utveckling. Att detta sker under 

lustfyllda former och att själförtroendet hos eleverna växer. Att de inser nyttan av att 

bli en god läsare. Klassrummets klimat spelar också väldigt mycket in. Det ska vara 

tillåtet att misslyckas. Det är lärorikt”. 
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Resultatdiskussion  
 
Den här undersökningen visar på hur viktigt samtalet kring kring texten är för det 

egna läsandet och läsförståelsen.  Samtalet som jag har fört med barnen fokuserar på 

läsförståelsen. Rosenblatt (1994) skiljer mellan mellan efferent läsning och estetisk 

läsning och hon menar att eleven oftast går mellan dessa båda i sin läsning. Detta såg 

även jag i min undersökning. Som vuxen har jag ställt inledande frågor om vad 

barnen redan vet om det som berättelsen kommer att handla om. Genom att arbeta på 

det här sättet har jag försökt aktivera elevernas bakgrundskunskaper och försökt att på 

så sätt knyta berättelsens innehåll till elevernas eget liv. Det vill säga arbetat med 

deras förförståelse. Rosenblatt (1995) menar också att det som eleven för med sig in i 

litteraturen är lika viktigt som själva texten. Hon menar att läsarens uppmärksamhet 

aktiveras inför texten av vissa element i hans eller hennes tidigare erfarenheter. Det 

här blev tydligt i min undersökning beträffande Mattias som skiljde sig markant från 

de andra pojkarna på grund av sina erfarenheter av att mista en nära anhörig. Mötet 

mellan läsaren och texten blir i det här fallet en unik erfarenhet. Hur sedan läsaren 

skiljer sig från andra läsare av samma text kan bero på vad man uppmärksammar i 

texten, vilka inre bilder som skapas. Sundblad (2001) delar även han Rosenblatts 

tankar kring detta (liksom min undersökning). 

 

Under intervjuerna har jag ställt frågor för att få en förklaring när det gäller elevernas 

reaktioner på de båda texterna, men även observerat hur läraren använder sig av 

högläsningstexten beträffande återkoppling och reflektion. Under mina observationer 

såg jag tydligt att om läraren stannar upp och visar intresse över vad som kommer att 

hända i berättelsen fortsättningsvis så bidrar även det till en ökad läsförståelse likväl 

som att lusten och engagemanget inför fortsättningen stegras. Eleverna lär sig genom 

detta att lyssna, njuta, dra slutsatser och reflektera, vilket är viktigt för att förstå. Detta 

tycker jag kom fram tydligt under alla fyra observationerna. Liksom Chambers (1998) 

påpekar så såg jag hur viktigt det är att läraren är väl bekant med boken som ska 

presenteras. Detta underlättar för läraren beträffande att vara mer förberedd på 

elevernas frågor samt att tydligare använda sig av en återkoppling som hjälp och stöd 
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till eleverna att förstå texten. I det här fallet hade inte läraren läst boken själv innan 

hon påbörjade högläsningen och detta avspeglades på hennes sätt att läsa. I början var 

hon väldigt passiv och hon gjorde ingen återkoppling till den tidigare information 

som getts kring berättelsen. För de elever som hade varit frånvarande vid det första 

tillfället såg jag att de inte förstod vad som hände och detta fick jag sedan bekräftat 

under intervjuerna.  Här visade det sig tydligt hur viktig återkopplingen var för att 

bibehålla den röda tråden i berättelsen för att skapa förståelse.  

 

Många av våra skolelever är ofta inte medvetna om att det krävs en stor aktivitet från 

deras sida när de läser. Om de får frågor på en text där de inte hittar svaren direkt i 

texten så blir de mycket förvirrade, men om de redan från början får tydliga 

instruktioner kring arbetet med texten och att de förstår att svaret ofta finns inom dem 

själva, det vill säga i den erfarenhet och de kunskaper de redan fått, får de ofta en aha-

upplevelse och de visar sig senare bli en mer reflekterande läsare. Dessa erfarenheter 

delar jag bland annat med Franzen (1997). 

 

Det som också tydligt kom fram var att vissa elever hade lättare för att reflektera 

kring innehållet när de fick höra berättelsen muntligt mot när de skulle läsa den på 

egen hand, speciellt den pojke som visade sig ha svårast med att reflektera kring 

innehållet vid den enskilda läsningen. Han visade sig som en av de mest pratsamma 

under den gemensamma intervjun i pojkgruppen. Högläsningen har alltså sin 

berättigande plats även uppåt i åldrarna. Den bör med utgångspunkt från bland annat 

denna undersökning integreras med de andra ämnena som ingår i skolan som ett stöd 

för läsförståelsen, något som även Chambers (1998) förespråkar. Detta var också 

något som kom fram under intervjun med klassläraren där hon sa att högläsningen lätt 

kom bort i högre åldrar därför att läraren tog för givet att eleven hellre läste själv men 

min undersökning visar att fallet inte är så. Även Molloy (2003) har visat på att 

högläsningen har sin berättigande plats i alla åldrar för att stärka bland annat 

läsförståelsen. 
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Idag lever vi i ett skriftspråkligt samhälle och kraven har skärpts när det gäller god 

läsförmåga. Vilka kriterier kan man då ställa på att ha god läsförmåga? Är det 

färdigheter som att snabbt kunna avkoda orden och på det sättet snabbare ta sig 

igenom en text, vare sig man har förstått det lästa eller inte? Naturligtvis krävs det 

mer än så att för att läsförmågan skall räknas som god. Det krävs att läsaren förstår 

sin text och då handlar det ofta om en förståelse bortom det skrivna ordet. Det krävs 

att läsaren är aktiv och inte bara läser eller lyssnar mekaniskt. Ju bättre förförståelsen 

av en text är desto enklare och snabbare går det att läsa den och allteftersom läsaren 

läser en text så byggs förförståelsen på vilket i sin tur gynnar läsförståelsen.  

 

Intervjun med läraren Anna visade på vilka faktorer som hon ansågs vara de 

viktigaste och dessa ligger helt i fas med vad jag skriver vidare om, nämligen att när 

tankarna inte är riktade på innehållet i texten blir det inget resultat av läsningen ”Att 

läsa och inte förstå är som att plöja och inte så”. Det är ett tänkvärt ordspråk. När 

läsningen inte ger någon läsförståelse har man hamnat i mekanisk avläsning utan 

läsförståelse. Problemet som uppstår och som är svårt att upptäcka är att det ser ut 

som han/hon läser. Det är ofta så också att man tror att man läser. Strikt 

beteendemässigt läser man också, det vill säga läser av, men bearbetar det inte. Alltså 

sker ingen läsförståelse, ungefär på samma sätt som om man har slagit dövörat till. 

Speciellt en pojke i min undersökning visade på att han läste men han hade stora 

svårigheter med att återberätta innehållet när han skulle göra det själv. När han satt i 

grupp med de andra pojkarna där de reflekterade tillsammans så gick det mycket 

lättare. Vid mina observationer såg jag även att samma pojke hade stora svårigheter 

med att förstå och hänga med när läraren inte valde att göra en återkoppling till 

tidigare kapitel vid högläsningen.  

 

Liberg (1993) menar att läsa är att använda och göra något av texten. Eleven ska leva 

med i texten så att texten delar med sig av mänsklig erfarenhet och att läsaren på så 

sätt konfronteras med nya tankegångar som ger upphov till spänning. Här finns det 

återigen belägg för att det är viktigt med en ordentlig introduktion av en ny text. 

Syftet med en utförlig presentation av bokens personer, miljön och problemets art är 
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att den unge läsaren ska tro på sig själv och finna en lust att vilja läsa mer och mer. 

Den uppmuntran som ges under läsningens gång kan bestå i enskilda samtal med 

eleverna om ett ställe i boken de just befinner sig på, eller diskussioner i små grupper 

med elever som hunnit lika långt i sin läsning. Utan gemensam läsning kan man inte 

föra gemensamma diskussioner där de tillsammans känner en gemenskap i att förenas 

i gemensamma skratt åt dråpliga situationer som de litterära figurerna råkar ut för 

eller gräla tillsammans när det gäller för eller emot vissa handlingar som figurerna 

gör i boken. McCormick (1994) belyser detta ytterligare genom att påpeka sambandet 

mellan läsare och text. Hon menar att det handlar om på vilket sätt som läsaren och 

textens allmänna reportrar skiljer sig/inte skiljer sig åt.   

 

Läsförståelse och läslust lever i princip i symbios med varandra. Redan från tidig 

ålder bör detta uppmuntras. Hos det lilla barnet som ännu inte kan läsa kan det första 

fröet gro i form av textförståelse genom att den vuxne läser högt för barnet. Ju 

tidigare man börjar läsa högt för barnet och samtala runt texten och bilderna desto 

troligare är det att barnet vill höra mer och mer och så småningom väcks också lusten 

till att lära sig läsa på egen hand enligt Liberg (2003). Under mina intervjuer såg jag 

tydligt hur viktigt det var med återkoppling till den lästa texten. Genom min egen 

erfarenhet från arbetet med skönlitteratur vet jag att högläsningen är högt uppskattat 

av eleverna i skolan. Jag såg också att eleverna upplever det skönt och avkopplande. 

De anser också att de förstod texten bättre och att de fick ett bättre sammanhang av 

handlingen. Koncentrationen blev också bättre, liksom att de upplevde att det var 

lättare att leva sig in i texten och de kände att engagemanget blev större kring de olika 

händelserna i texten. Vissa framhöll också att de lärde sig fler svåra ord i och med att 

läraren hela tiden förklarade dem, liksom att de lärde sig hur man uttalade dessa på ett 

korrekt sätt.  

 

En lärare behöver ha fakta och teorier om barns läs- och skrivutveckling enligt Anna. 

De behöver också ha goda kunskaper om hur ett språk är uppbyggt, såväl fonologiskt 

och ljudenligt som grammatiskt. Hon sa vidare att läsförståelsen är nära förknippad 

med avkodningen och att barn som har svårt med läsningen har svårt med 
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avkodningen och hon poängterade hur viktigt det var att lägga ner tid på dessa. Bra 

läsförståelse är att barnet har förmågan att skapa inre bilder av det lästa och att barnet 

kan knyta an och reflektera till egna erfarenheter samt att han/hon förstår textens ord 

och begrepp, vilket ett flertal forskare också bekräftar däribland Molloy (2003 samt 

Rosenblatt, 1995) Detta kräver i hög grad att man är aktiv som läsare. I min 

undersökning visade sig flickorna vara mer aktiva när det gällde den enskilda 

läsningen. Det hade lättare för att prata kring berättelsen medan pojkarna var mer 

aktiva när de fick reflektera tillsammans som grupp. Detta resonemang delade även 

läraren som jag intervjuade. Anna menade att goda läsare avkodar automatiskt, de 

känner igen ordbilder och de klarar av att reflektera och knyta an till sina tidigare 

erfarenheter och skapa nya erfarenheter. För att förtydliga mitt resonemang ytterligare 

så menar jag att barnet använder ledtrådar från texten och kopplar dem till det man 

redan vet om det som texten handlar om och som redan finns lagrat i ens eget minne. 

Ett annat sätt att uttrycka det på är att förståelse är att bygga broar mellan det nya 

okända och det redan kända.  

Jag tror om det finns det ett läsintresse och läslust, så betraktas läsningen inte som 

något som bara förekommer i skolan för att erhålla faktakunskaper. Eleven lär sig 

också att se andra värden i läsandet och får därmed en djupare förståelse för handling 

och sammanhang och kan se olika aspekter av dessa. Skönlitteraturen kan ge läsaren 

ökad förståelse för omvärlden och om sig själv. Litteraturen kan dessutom få oss att 

känna empati, förståelse och medkänsla för personerna i berättelsen. Den kan också 

utöver underhållning och fantasiupplevelser även ge bilder av människor, miljöer, 

problem, idéer som i sin tur kan ombildas till erfarenheter och kunskap genom aktiv 

bearbetning individuellt och i grupp. Jag tycker att eleverna i denna undersökning i 

hög grad visar på detta, framförallt flickorna, men även två av pojkarna. Dessa tankar 

delar jag med många starka namn inom litteraturforskningen som Gunilla Molloy och 

Aidan Chambers. Detsamma gäller kunskaper om litteratur som ger ord att tala om 

litteratur med och som hjälper eleverna att gå vidare i sin läsning, som bidrar till 

orienteringen i omvärld och i historia och som ger delaktighet i en kulturell 

gemenskap och ett traditionssammanhang. 
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I läroplanen Lpo 94 står det skrivet att genom rika möjligheter att samtala, läsa och 

skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter och därmed få tilltro till sin 

språkliga förmåga. Skolan skall främja elevernas läslust och varje elev skall kunna 

lyssna, läsa aktivt och uttrycka sina idéer och tankar i både tal och skrift. En viktig 

faktor för detta är att eleverna läser och återigen vill jag poängtera hur viktigt det är 

med motivationen i form av intresse och läslust. 

Ett tänkvärt ordspråk som visar på detta är: Läsandet är för tanken vad regnet är för 

grödan, skrivandet är för tanken vad jorden är för det som växer. 

Förmodligen är det så att litteraturen gör oss till bättre tänkare. Den får oss att inse 

hur mångfasetterat man kan se och tolka varje situation i vår tillvaro och litteraturen 

vidgar därmed också omfånget på våra visioner. Eleverna stimulerade varandra till att 

reflektera djupare och djupare kring de olika händelserna i de båda böckerna. 

Framförallt kom detta tydligt fram hos flickorna som hela tiden sporrade varandra. 

Läsningen visade sig också innebära en enorm stimulans för barns begreppsbildning. 

När litteraturläsningen består i barns möte med texter som svarar mot deras 

erfarenheter får de naturligtvis också hjälp i det tankearbete som ligger i att 

organisera omvärlden, att strukturera erfarenheterna samt att kunna samtala om detta. 

Framförallt förbättras läsförmågan, vilket även gynnar läshastigheten och i och med 

det även läsförståelsen. Genom att ordförrådet kontinuerligt utökas underlättar det 

också i sin tur läsförståelsen. Det i sin tur gör att eleven känner sig säkrare och kan 

uttrycka sig klarare i såväl text som tal. Frosts (2002) visar på att det råder ett starkt 

samband mellan hur barnen läser i första klass och i tredje klass.  Han säger vidare att 

de elever som visar svårigheter i läs och skrivinlärningen på ett tidigt stadium även 

visar det vid senare undersökningar. Därför ser jag detta som ett mycket viktigt 

område att arbeta vidare på. Det sätt skolan handskas med svaga läsare redan i första 

klass får stor betydelse för barnets fortsatta läsutveckling. 

 

Genom att i skolan få möjligheten att delta i gruppsamtal och enskilda samtal kring 

litteratur så tränas de också i att reflektera och uttrycka egna känslor kring olika 

former av texter.  Under min intervju med läraren Anna beklagade hon sig över att 

hon tyckte att tiden aldrig räckte till. Det gäller att som lärare hela tiden göra 
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prioriteringar och något måste alltid få stryka på foten. Hon var väl medveten om 

vikten av tid till reflektion för att gynna läsförståelsen men tyckte inte att tiden räckte 

till alla gånger. Under mina observationer såg jag också hur hon tog sig an 

högläsningen på olika sätt och med olika resultat. Vi de två första 

observationstillfällena gjorde hon ingen återkoppling för att se hur mycket eleverna 

kom ihåg från tidigare lästillfälle. Hon satte genast igång med högläsningen. För de 

elever som var frånvarande vid det tidigare lästillfället blev det svårt att följa med i 

berättelsen. Luckan blev för stor. Dessa luckor blev synliga senare under mina 

intervjuer men under dessa intervjuer när eleverna satt i en pojk- respektive 

flickgrupp fick de med hjälp av de andras reflektioner en helhet av historien som 

gjorde att de fick en helt annan förståelse av händelseförloppet.  

 

I den här undersökningen tycker jag mig ha fått bevis för att samtal kring text och bild 

är minst lika viktig när det gäller den egna läsningen som högläsningen. Samtalen 

som jag har haft med eleverna har varit fokuserade på läsförståelsen och på vad de 

fokuserat på i de båda berättelserna. Genom mina observationer såg jag att lärarens 

engagemang påverkade lusten hos eleverna, speciellt de elever som ofta har svårt med 

koncentrationen. När läraren stannade upp och förde en dialog över innehållet i texten 

och vad som eventuellt skulle kunna hända i berättelsen fortsättningsvis så bidrar 

även det till en ökad läsförståelse likväl som att lusten och engagemanget inför 

läsningen fortsatte att stegras. Högläsning är nära besläktat med det goda berättandet 

och det krävs träning till att bli en god läsare och berättare som kan fångas alla. 

 

Barnen lär sig genom litteraturarbetet, dels att få ta del av en spännande berättelse 

genom att lyssna och njuta, dels att dra slutsatser och reflektera, vilket är viktigt för 

att förstå och detta tycker jag kom fram tydligt under mina observationer. Det visade 

sig också att vissa barn koncentrerade sig bättre om de fick rita till berättelsen, 

speciellt den pojke som under såväl observationerna som intervjuerna var mer orolig 

än de andra och som hade svårt att koncentrera sig från början. 

I intervjun med läraren påpekade hon hur viktigt det var att ta tid till reflektion men 

att hon också kände att hon ville mycket mer än vad hon tyckte tiden räckte till.  
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I den andra forskningsfrågan ville jag ta reda på om det gick att se några skillnader 

beträffande vad flickor respektive pojkar fokuserade kring i de båda berättelserna 

kopplat till läsförståelsen. Min hypotes var att deras intresseområden följde det som 

av tradition har präglat innehållet i pojk- och flickböcker genom tiderna. Detta visade 

sig stämma ganska väl med Charles Sarlands (1991) forskning, där han tydligt såg att 

flickorna vid första anblicken läser fram ”känslor” i texten medan pojkarna fokuserar 

på action. Pojkarna i min undersökning stämde väl överens med denna beskrivning 

med undantag av Mattias som i sina intervjusvar mer följde flickornas linje. Flickorna 

fokuserade precis som i Sarlands forskning på känslor beträffande hemmet, familjen, 

matförsörjningen, miljön, omtanken, vänskapen med mera, medan pojkarna 

fokuserade på hjältens list, mod och styrka och när det var som mest spännande. 

Sarland menar att pojkarna söker distansera sig från kvinnliga egenskaper som 

medkänsla och inlevelseförmåga. Detta tydliggjordes i min undersökning när Fredrik 

sa att han först trodde att det var en ”fjollbok”. En åsikt som jag tycker kommer fram 

under intervjuerna och som jag själv delar är att det blir lättare och lättare att prata om 

känslor, även med pojkarna ju äldre de blir. Upplevelsen är dock att pojkarna i högre 

grad än flickorna ännu inte riktigt vågar uttrycka sina känslor utan stöd från andra.. 

För pojkarnas del handlar det om att få redskapen för att kunna, vilja och våga 

uttrycka känslor offentligt.  

 

Andra skillnader som kom fram under mina intervjuer var att flickornas beskrivningar 

av de olika händelserna var mer uttrycksfulla än pojkarnas och de använde sig av 

många gester under sitt berättande, både vid den gemensamma intervjun samt den 

individuella. De funderade också längre tid innan de svarade, medan pojkarna var mer 

spontana och snabbare i sina svar bortsett från Fredrik som var mycket eftertänksam.  

Flickorna berättade också mer övergripande, medan pojkarna beskrev vissa enstaka 

händelser som gjort djupt intryck på dem 

 

Under intervjun med Anna fick jag ytterligare belägg för min hypotes. Hon menade 

att flickorna överlag kommer ihåg mer och reflekterar mer över olika texter. Vidare 
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säger hon att flickorna överlag uttrycker sig mer sammanhängande medan pojkarna 

ofta fastnar i någon häftig actionhändelse i boken. Flickorna har lättare för att 

sammanfatta innehållet och brodera ut med egna ord medan pojkarna är mer fåordiga. 

Pojkarnas sammanfattningar är korta och koncisa men där inte sagt att de inte har fått 

med kärnan i berättelsen. Fredrik visade sig däremot mer lik flickorna i sitt sätt att 

beskriva och reflektera över de olika berättelserna. Detta blev speciellt tydligt i 

undersökningen när jag intervjuade honom och där han ofta kom tillbaka till ämnet att 

mista tryggheten i sin familj och sorgearbetet efteråt liksom att hjälpas åt att bygga 

upp tryggheten igen. 

Kanske är det så att skolan av idag är mer anpassad för flickor än för pojkar. Dagens 

skola är i huvudsak en kvinnlig värld. Det är övervägande kvinnliga lärare, 

åtminstone i grundskolan, och det gör att pojkarna har få manliga förebilder som de 

kan identifiera sig med. Vi vet genom PISA-undersökningen att pojkarna har en 

sämre läsförståelse än flickorna. Undersökningen visade att pojkarna hade svårare att 

binda ihop text till egna erfarenheter. Det visade sig också att flickorna överlag läste 

mer litteratur under sin fritid än vad pojkarna gjorde. Det finns inget entydigt svar på 

varför pojkarna har sämre resultat, men jag ser det som en viktig fråga att forska 

vidare kring. Den engelske filosofen Louis Arnaud Reid visar på tre viktiga aspekter 

på vår upplevelse av omvärlden (Hägglund, 1993). Vi måste vilja öppna oss för att ta 

emot fakta och intryck för att ett lärande ska ske. Han menar vidare att först när vi 

engagerar oss i det vi upplever lär vi oss på djupet och det kanske allra viktigaste som 

jag har försökt belysa i den här uppsatsen är att först när vi reflekterar över det vi gör 

och upplever så ger det betydande spår i vårt medvetande och för att förstå så måste 

det ges tid till reflektion. Speciellt viktigt är det när det gäller läsförståelsen. 
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Bilagor 

 

Intervju med utgångspunkt från boken Spring Fanny spring av John 

Reynolds Gardiner 
(Bygger på barnens egen upplevelse av boken utifrån självständigt läsande) 

 

Intervju 1.  Elin (9/5– 05 klockan 9.00- 9.45). 

Intervju 2. Frida (9/5-05 klockan 10.00-10.45).  

Intervju 3. Lotta ( 9/5 – 05 klockan 11.00-11.45).  

Intervju 4. Fredrik (11/5 -05 klockan 8.15- 8.45).   

Intervju 5. Petter (11/5-05 klockan 9.00-9.45).  

Intervju 6. Mattias (19/5-05 klockan 9.00-9.45). 

 

Intervjufrågor kring boken 

 

1. Nu när ni har hört/läst boken, var den sådan som du trodde från början eller var 

den annorlunda och I så fall på vilket sätt?  

2. Hur upplever du personerna i boken? Var det någon du tyckte särskilt bra/illa 

om? Hur skulle du beskriva den personen? 

3. Hur skulle du ha reagerat/handlat/känt/tänkt om du hade varit i huvudpersonens 

ställe och råkat ut för detta, dvs. den konflikten/händelsen/olyckan? 

 65



4. Finns det någon i boken som du skulle tänka dig att ha som vän? 

5. Hur tycker du de vuxna är i boken? Tycker du att de är som vuxna brukar vara 

enligt dig? Verkar relationen mellan vuxna och barn trovärdig? Tycker du att 

det stämmer med verkligheten idag? 

6. Märks det att det handlar om ett annat land/en annan tid? Vad kan man känna 

igen och vad känns främmande? 

7. Vad kan du känna igen när det gäller beskrivningen av skolan och vad och vad 

är annorlunda mot din egen skola? 

8. Tycker du att boken har något med verkligheten att göra fast det inte handlar om 

den verkliga världen? 

9. Finns det någon del i boken som du tyckte särskilt mycket om/särskilt illa om? 

10. Tycker du att det var en bra bok? Tycker du att du förstår boken bättre genom 

att vi har pratat om den? 

 

Intervjufrågor till läraren 

 

• Vad behöver läraren kunna för att lära elever läsa och skriva? 

• När anser du att eleven är en god läsare? 

• Vad anser du vara det viktigaste när det gäller läsförståelsen? 

• Ser du någon skillnad när det gäller pojkar respektive flickors sätt att 

reflektera över innehållet i skönlitteraturen kopplat till läsförståelsen? 

• Använder du dig av skönlitteraturen i läs- och skrivundervisningen? 

• Ser du en tydlig koppling mellan barn som har fått medveten träning i 

fonologisk medvetenhet när det gäller läsinlärningen mot de som inte fått det? 

• Hur ser du på kopplingen läsa - skriva, skriva - läsa parallellt? 
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