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Abstract 
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INLEDNING 

Bakgrund 

Under vår lärarutbildning har vi kontinuerligt påmints om vikten av att öka elevers 

intresse för skönlitteratur. Med ett ökat intresse för läsning av skönlitteratur ökar 

elevernas möjligheter till utveckling i allmänhet och språkutveckling i synnerhet. Ett 

aktivt, tolkande och reflekterande förhållningssätt till texter är av stor vikt för 

läsupplevelsen. Att sakna förmåga att förhålla sig till texter på detta sätt innebär att 

eleverna utestängs från något alldeles fantastiskt, ett samtidigt skapande då text, deras 

tidigare erfarenheter, förväntningar och reflektioner i symbios skapar ett nytt verk; deras 

alldeles egna läsupplevelse.  

 

Frank Smith och Aidan Chambers är två av flera författare vi under utbildningen tagit 

till våra hjärtan. Smith är en oförtrutet proklamerande optimist, med en näst intill naiv 

tilltro på barns förmåga, vars positiva inställning har smittat av sig på oss. I mötet 

mellan pedagog och elev kan ovan nämnda inställning påverka och öka elevens tro på 

den egna förmågan, vilket är högst väsentligt för inlärningspotentialen. Chambers har 

under vår utbildning ofta nämnts i samband med skönlitteraturens möjligheter och 

fördelar i läsundervisningen. I Böcker omkring oss och Böcker inom oss beskriver han 

konkret hur vi kan ordna goda läsmiljöer samt hur vi på ett språkutvecklande sätt 

samtalar om böcker. Vi anser det vara extra intressant att få genomföra ett arbete i 

liknande anda före avslutad lärarutbildning.  

 

I detta examensarbete presenteras ett bokprojekt som metod för att öka elevers utbyte av 

såväl tyst läsning som högläsning, samtidigt som det i detta fall även utgör en metod i 

sökandet efter svar på våra frågeställningar. Ett bokprojekt innebär för oss att 

pedagogen, för en kortare eller längre period, avsätter undervisningstid för att fokusera 

på skönlitteratur och bearbetning av densamma.  
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Syfte 

Våra övergripande syften är att se hur en grupp utvalda elever förhåller sig till 

skönlitterära texter. Vi vill även se om det är möjligt att planera, genomföra och 

utvärdera ett bokprojekt i skolår 2 och 3 med en rimlig arbetsinsats. Målet med ett 

sådant bokprojekt är att öka elevers läsupplevelser.  

 

Pedagogisk relevans 

Vårt arbete kommer att underlätta för oss själva och förhoppningsvis kollegor i 

genomförandet av framtida bokprojekt. Våra resultat, gjorda erfarenheter och slutsatser 

kan hjälpa oss att i framtiden bättre anpassa undervisningen efter de elever vi de facto 

har i vårt klassrum. 

 

Arbetets uppläggning 

I litteraturgenomgången granskas några aktuella litteraturpedagoger, med vars idéer vi 

ämnar genomföra ett bokprojekt. Därefter beskrivs inledningsvis, i den empiriska delen, 

några metoder för insamling av data tillsammans med egna gjorda metodval. Utförande 

och resultat som följer beskriver såväl genomförande av bokprojekt som insamling av 

data.  I diskussionen reflekteras över resultat, kopplat till teori och syfte. Den avslutande 

sammanfattningen återger huvuddragen i såväl den teoretiska som empiriska delen av 

arbetet.
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LITTERATURGENOMGÅNG 

I följande avsnitt lyfts litteratur fram som behandlar vikten av skönlitteratur och läsning 

i undervisningen. Vidare beskrivs vad litteraturpedagoger bland annat ger som förslag 

till litteraturundervisning. Dessutom redovisas vad styrdokumenten Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet – Lpo 94 (1998) samt 

Kursplanen för svenska (2000) gör gällande och som har relevans för vårt arbete.  

Litteratur och läsning 

 

Jan Nilsson skriver i Tematisk undervisning att vårt samhälle idag, med tanke på den 

snabba utvecklingen som sker inom till exempel media, kräver att vi är goda läsare, och 

för att bli detta måste eleven ges utrymme för övning. Förutom ett frekvent läsande 

anser han att vikten av kvalitet i läsningen bör uppmärksammas. Nilsson betonar att 

skönlitteraturen ger eleverna möjlighet att möta andra människor och deras öden. 

Eleverna tar med sig sina egna erfarenheter in i mötet och resultatet blir att de får en 

ökad förståelse för andras tankar och känslor. Nilssons åsikt är att litteraturen ska ses 

som en stor möjlighet till kunskap och inte bara som upplevelsekälla (1997, sid. 39). 

Som en koppling till Nilssons idéer kan vi se Svedners resonemang i Svenskämnet & 

svenskundervisningen där han hävdar att synen på skönlitteratur har förändrats. Från att 

tidigare ha ansetts som avkoppling ser man det idag även som ”påkoppling”, med andra 

ord kan läsning av skönlitteratur ge något mer, till exempel kunskap. Svedner ser dock 

fortfarande den emotionella upplevelsen som grundläggande. Han ställer upp fyra 

punkter som belyser varför man bör arbeta med litteratur och läsning i skolan: 
 

• emotionella upplevelser, avkoppling, underhållning och fantasiupplevelser, 
• bilder av människor, miljöer, problem, idéer som kan ombildas till erfarenhet och kunskap 

genom aktiv bearbetning individuellt och i grupp, 
• 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 historia och som ger 
delaktighet i en kulturell gemenskap och ett traditionssammanhang, 

• stimulans för fantasi, skapande och språkutveckling (1999, sid. 43). 
 

Även Wingård och Wingård hävdar i Lässtimulans i skolans vardag att litteraturläsning 

stärker den empatiska förmågan och är dessutom språk- och fantasiutvecklande genom 
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att egna inre bilder skapas (1994, sid. 10). Vidare anser de att vid bearbetning av 

litteratur, med redskap som boksamtal, skall inlevelse och upplevelse vara det primära. 

Det är den egna fantasin som skall lyftas fram (1994, sid. 42).  

 

Smith skriver i Läsning att två grundvillkor måste uppfyllas för att man ska lära sig att 

läsa. Det första är intressanta och meningsfulla texter. Det andra är en initierad läsare 

som vägledare (2000, sid. 14). Han talar vidare om icke-visuell läsning (läsning bakom 

ögonen) som en viktig kompetens vid läsning. Att inte kunna läsa och förstå avancerade 

texter inom olika områden eller språk, i vilka man besitter ringa eller total avsaknad av 

kunskap, är inte alls anmärkningsvärt (2000, sid. 22). Skillnader i uttal framgår 

exempelvis inte alltid av textens ytstruktur. Istället är det kontexten och tidigare 

erfarenheter inom ämnet som möjliggör tolkning av texten. Därför är mening och 

förförståelse mycket viktigt för läsaren (2000, sid. 97). Enligt vår tolkning av Smith blir 

pedagogens kunskaper om sina elevers erfarenheter, preferenser och läsförmåga av 

denna anledning a och o för ett lyckat bokprojekt. Läsning är enligt Smith att ställa 

frågor kring texten och läsning med förståelse är att få svar på dessa frågor (2000, sid. 

150). Jan Nilssons kommentar till detta resonemang är att om litteraturen upplevs som 

intressant och meningsfull ges eleverna möjlighet att intellektuellt och emotionellt 

reagera/reflektera på texten (Nilsson 1997, sid. 37). Detta anser vi vara exempel på ett 

aktivt förhållningssätt till texten.  

 

Gunilla Molloy har i sin undervisning, som hon beskriver i Reflekterande läsning och 

skrivning, noterat att läromedelstexter leder eleverna mot en yt-inriktad läsning i 

motsats till skönlitteraturen (1996, sid. 256f). I Litteraturläsning säger Louise 

Rosenblatt sig också noterat en skillnad i sättet att ta sig an olika texter. Hon talar om 

efferent och estetiskt läsning. Den efferenta läsningen är ofta resultatet av 

läromedelstexter emedan den estetiska läsningen oftare hänförs till läsning av 

skönlitteratur. Att extrahera fakta ur läromedel för examination är en sak, att läsa ett 

litterärt verk ställer andra krav på läsaren. Söker läsaren specifika svar så hävdar 

Rosenblatt att uppmärksamheten riktas mot de allmänna betydelseaspekterna och då 

exkluderas de känslomässiga aspekterna på texten. Vid estetisk läsning däremot måste 

”… personliga associationer, känslor eller idéer” (2002, sid. 235) frammanas. På en 

sådan läsning kan läsaren under och efteråt reagera och reflektera på texten (2002, sid. 

41f). Hon hävdar att en estetisk läsning främjar reflektion, estetisk och social känslighet 
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(2002, sid. 14). Estetisk läsning har dessutom visat sig vara ett effektivare 

förhållningssätt vad gäller engagemang och kunskap över tid (2002, sid. 7).  

 

Vidare skriver Rosenblatt att såväl text som läsare påverkas under själva läsandet. Detta 

kallar Rosenblatt för transaktion. Om litteraturen har lästs på ett estetiskt vis så kan det 

analyseras och bearbetas på olika sätt (2002, sid. 237). Elevernas respons på litteraturen 

måste få vara personlig. Först efter den omedelbara reaktionen kan eleven vidga sin syn 

på verket och närma sig en djupare analys. Därför är en tillåtande och spontan miljö 

viktig (2002, sid. 72).  I diskussion med andra kan sedan elevens ram breddas, vilket 

kan leda till djupare insikter av det litterära verket (2002, sid. 94ff).  

 

Det som ovan nämnts knyter väl an till styrdokumenten, vilka beskriver mål som går att 

relatera till läsning av skönlitteratur. Lpo 94 tar bland annat upp följande:  

 
Människovärdets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan män och kvinnor, samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 
som skolan skall gestalta och förmedla (1998, s. 19).  
 
 

Detta skolarbete ska leda i riktning mot att eleven tar avstånd från förtryck och 

kränkningar och att eleven lär sig att hjälpa andra (1998, s. 23). I Kursplanen 

(2000) för svenska står det vidare att: 

 
Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 
• utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand 

och av eget intresse, 
• 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, 
• utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa 

läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär, (2000: 96f) 
 

Det flerstämmiga klassrummet 
Klassrumsklimatet påverkar elevernas lärande. Detta arbete kretsar inte enbart kring 

läsning och reflektion, utan även dialogen i klassrummet som ett redskap för lärande. Vi 

har därför valt att närmare bekanta oss med Olga Dysthes tankar och idéer kring det 

flerstämmiga klassrummet. 
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Dysthe skriver att i samspel och gemenskap med andra skapas mening. Hon anser sig 

tillhöra samma skola som Lev Vygotsky, det vill säga att hon ser på lärande utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Språket ses såväl som en individuell kognitiv process som en 

kommunikationsprocess där optimala förutsättningar för lärande är beroende av 

samarbetet mellan dessa processer (1996, sid. 221f). Hon beskriver vidare den ryske 

litteraturforskaren Michail Bakhtins idéer om dialogen. Bakhtins tankar bygger på att 

det inte är individen utan gruppen som skapar mening. Det innebär att det är dialogen 

och responsen från mottagarna som utgör ”’… den aktiverande principen…’” (1996, 

sid. 66). Med detta går Dysthe vidare och menar att den vardagliga dialogen, ansikte 

mot ansikte, måste vidgas och ersättas med ett mer överordnat begrepp. Hon 

exemplifierar med nedanstående punkter: 

 
1. lärarens samspel med hela klassen eller gruppen (muntligt), 
2. lärarens samspel med enskilda elever (kan vara av både muntlig och skriftlig art), 
3. muntligt samspel mellan elever, 
4. samspel mellan en elevs text och en grupp elever (skriftligt eller muntligt), 
5. samspel mellan en rad texter i klassen (t ex läroboken, andra källor och elevtexter), 
6. samspel med texter som kommer utifrån (1996, sid. 62) 

 

Språkets avgörande betydelse för den process som inlärning utgör talar, enligt Dysthe, 

för det flerstämmiga klassrummet (1996, sid. 221). Ytterligare viktiga villkor för 

lärande är engagemang, delaktighet och högt ställda förväntningar. Detta kan nås genom 

att man ställer autentiska frågor och att elevernas svar utnyttjas. Eleverna måste då 

själva reflektera över sina ställningstaganden, eftersom svaren inte bedöms i enkla 

kategorier av rätt eller fel. Lärarens roll i det dialogiska klassrummet blir att ge eleverna 

utmaningar som i samspel kan lösas av eleverna (1996, sid. 243). Dysthes övertygelse 

är att den gemensamma kontrollen i ett dialogiskt klassrum skapar engagemang, som 

påverkar inlärningspotentialen positivt (1996, sid. 245). 

 

Läs- och samtalsmiljö 

I detta avsnitt behandlas kortfattat grundläggande tankar kring genomförandet av ett 

bokprojekt, av det slag som senare presenteras i detta examensarbete. 

 

I Böcker omkring oss – om läsmiljöer talar Chambers om de fyra grundvillkor som 

måste till för utvecklandet av reflekterande läsare. Dessa är lästid, högläsning, 
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bokbestånd och boksamtal. Genom att ge eleverna lästid skapas samtidigt en mening åt 

de läsrelaterade aktiviteterna i undervisningen (1995, sid. 50f). Vid högläsning kan 

eleverna närma sig det egna läsandet och dessutom förevisas textens dramaturgi (1995, 

sid. 65ff). Genom samtal och berättande om böcker närmar de sig den skrivna 

litteraturen. På detta sätt skapas förväntningar på litteraturen, vilket stimulerar till 

fortsatt läsning (1995, sid. 56ff). Viktigt är att tänka på är att inte överreklamera 

böckerna, eftersom ständiga besvikelser kan hämma läslusten (1995, sid. 100). 

Exponeringen av skönlitteratur i klassrummet är dock viktig. Genom att göra 

tillgängligheten på litteratur så stor som möjligt så ökar möjligheterna för eleverna att 

läsa och välja böcker (1995, sid. 22).   

 

I Böcker inom oss – om boksamtal beskriver Chambers hur man lär barn att samtala om 

böcker de läst samt att lyssna på andras åsikter om just dessa böcker. Han betonar att 

samtalet om böcker spelar en viktig roll för tänkande och reflekterande läsare. Genom 

denna typ av samtal ges barn ett uttrycksmedel (redskap) för att samtala om annat i livet 

(1998, sid. 10). Enligt Chambers har barn den nödvändiga kompetens som krävs för att 

kunna diskutera litteratur, vilket tidigare har ifrågasatts (1998, sid. 34ff). Han talar om 

tre ingredienser i ett samtal: 

 

• att utbyta entusiasm det vill säga att dela läsupplevelse – ofta spontana reaktioner på 
läsningen 

• att utbyta frågetecken – ogillanden har ofta en orsak i svårigheter att förstå texten och dessa 
kan genom samtal redas ut 

• att utbyta kopplingar det vill säga att finna mönster – reder exempelvis ut frågor kring 
symboler, motiv och händelser (1998, sid. 18ff) 

 

Vidare talar Chambers om fyra olika sätt att säga något. Att säga något för sin egen 

skull innebär att man säger något för att klargöra sina egna tankar. Om man istället 

säger något till andra blir deras tolkning tillsammans med den egna att uttalandet kan få 

ytterligare en tolkning. När vi säger något tillsammans så innebär det att vi gemensamt 

vill komma fram till något vi inte på egen hand kan klara av. Slutligen kan man säga 

något helt nytt.  Detta nya är något som inte uttalat framgår av texten utan en gemensam 

insikt av något tidigare okänt. Den nya insikten gör att texten i högre utsträckning än 

före samtalet uppskattas (1998, sid. 24). 
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Molloy anser att eleverna själva kan ha litteratursamtal som ger insikt om varandras 

tankar med hjälp av läsloggar. Att lyssna på andra kan ge ny kunskap och att få sin egen 

reflektion uppläst kan stärka självkänslan. Vidare menar Molloy att ett dialogiskt 

klassrum på detta sätt kan skapa ökad tolerans och acceptans för andras tankar och 

åsikter (1996, sid. 231). 

 

Med nämnda litteraturpedagogers visdom i våra ryggsäckar ser vi oss nu mogna att ta 

oss an det empiriska arbetet i respektive skola. 
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EMPIRI 

Forskningsetik 

Johansson/Svedner redogör i Examensarbetet i lärarutbildningen för de anvisningar 

som Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet utarbetat för forskningsetik 

vid samhällsvetenskaplig forskning, under vilket område även examensarbetet ligger. 

Dessa anvisningar lyder som följer: 

 
• Deltagarna skall erhålla en rättvisande och begriplig beskrivning av undersökningsmetoderna 

och undersökningens syfte. 
• Deltagarna skall ha möjlighet att när som helst ställa frågor om undersökningen och få sina 

frågor sanningsenligt besvarade. 
• Deltagarna skall upplysas om att de kan avböja att delta eller avbryta sin medverkan utan 

negativa följder. 
• Deltagarna skall vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Av den färdiga rapporten ska det 

inte vara möjligt att identifiera vare sig förskola/skola, lärare eller elever/barn. Om man 
överväger att namnge de som deltagit i undersökningen måste man ha tillstånd från alla 
berörda: personalen på skolan, eleverna och deras föräldrar och ev andra.  

• Om deltagarna inte är myndiga skall målsman informeras och tillfrågas om eleven får 
medverka (Johansson/Svedner, 1998, sid. 38). 

 

Vi kommer i arbetet att redogöra för hur vi beaktat dessa forskningsetiska anvisningar.  

 

Metodval 

Här beskrivs kortfattat valet av metoder. Därefter förankras dessa i för ämnet relevant 

litteratur.  

  

För att genomföra undersökningen valde vi att använda oss av flera metoder och vi 

utgick från det kvalitativa synsättet. Metoderna som valdes var intervju, observation, 

läslogg och egna dagboksanteckningar. Undersökningsgrupperna kom att bestå av två 

klasser, i skolår 2 och skolår 3. I början av projektet intervjuades eleverna om sina 

tankar kring skönlitteratur. Detta gjordes strukturerat för att underlätta bearbetning av 

resultat. Vi observerade vad eleverna tog upp och diskuterade under de boksamtal som 

genomfördes. Eleverna förde också läslogg under projektet. I dessa läsloggar skrev och 
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ritade de sina tankar och upplevelser kring de böcker de läste och/eller fick uppläst för 

sig.  

 

Johansson/Svedner menar att det kvalitativa synsättet innebär att forskningen inriktar 

sig på det enskilda och kanske unika fallet, eller lokala sanningar. Fördelen med detta 

sätt att bedriva forskning är att beskrivandet och igenkännandet av människorna i 

undersökningen underlättar förståelsen för dessa människor. Ytterligare fördelar är till 

exempel de variationer av insamlingsmetoder det kvalitativa synsättet har att tillgå. 

Genom att välja olika metoder som exempelvis intervju, observation och textanalys 

möjliggörs en studie av forskningsobjektet sett ur olika perspektiv, så kallad 

metodtriangulering. De som accepterar det kvalitativa synsättet accepterar en 

subjektivism så länge den är medveten och redovisad (Johansson/Svedner, 1998, sid. 

27f). Vi är i denna undersökning medvetna om att vårt aktiva deltagande i och styrning 

av projektets genomförande påverkar resultatet.  

 

Som förberedelse till en intervju kan en pilotintervju genomföras i syfte ”att utveckla 

underlag för den egentliga intervjustudien” (Patel & Davidsson, 2003, sid. 79). ”Syftet 

med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten 

hos något, till exempel den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något 

fenomen” (Patel & Davidsson, 2003, sid. 78). I vårt fall gäller detta barns tankar om 

skönlitteratur. Detta innebär att vare sig svarsalternativ eller följdfrågor kan förutses i 

det enskilda fallet. Därför är en kvalitativ intervju att föredra eftersom frågeområden där 

belyses genom samtal. Vår ovana att intervjua gjorde dock att vi valde en 

semistrukturerad form, för att vi själva ska vara säkra på att områdena blir besvarade på 

bästa sätt. Detta innebär att vi haft fasta frågor och områden, men att utrymme för 

följdfrågor givits när så krävts för att förtydliga elevernas uttalanden och att reda ut 

deras tankar.  

  

Doverborg och Pramling anser i Att förstå barns tankar att intervjuer är en bra metod 

för att ta reda på vilken nivå eleverna befinner sig på. Nivåplaceringen är viktig 

information då läraren ska planera och utvärdera ett tema eller projekt. Intervjuerna, 

skriver de vidare, kan även användas som hjälp för läraren att ta fram metoder som 

utvecklar elevernas tankesätt. Doverborg och Pramling ser intervjun som en möjlighet 

för läraren att utveckla sitt arbete. I avslutande intervjuer ser läraren vad som har gått 
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fram och vilka förändringar som kanske behövs göras för att tydliggöra arbetet för 

eleverna (2000, sid. 20f.). Författarna menar att intervjun kan användas som katalysator. 

De anser att intervjuns frågor kan få eleverna att börja reflektera och fundera över olika 

ämnen. Resultatet kan bli att eleven långt senare återkommer med en reflektion kring 

intervjun, något som kan innebära att eleven tagit ett steg i sitt eget lärande (2000, sid. 

64). I detta arbete kommer intervjuerna att användas i tre syften, dels för att få veta 

elevernas tankar kring skönlitteraturen i inledningsskedet av projektet, dels för att sätta 

igång en tankeprocess, dels för att kunna förbereda det material som krävs, det vill säga 

framtagandet av passande litteratur. 

 

Tim May hävdar i Samhällsvetenskaplig forskning att gruppintervjuer gör det möjligt att 

fokusera på de normer och den dynamik som finns i den aktuella gruppen i förhållande 

till det undersökta ämnet. Gruppens storlek är av betydelse för att individerna skall 

kunna interagera. Han skriver vidare att i en gruppintervju påverkar individerna 

varandra, vilket vi måste vara medvetna om. Det betyder inte att resultatet av en 

gruppintervju är falskt. Under hela vårt liv påverkas vi av våra medmänniskor beroende 

på vilken situation vi befinner oss i (May, 1997, sid. 154f). Doverborg & Pramling 

hävdar att just gruppintervjun är ett sätt att medvetandegöra eleverna om varandras 

tankar och reflektioner och att detta i sin tur kan leda till att eleverna ser och förstår 

saker på ett annat sätt än tidigare. Intervjun vidgar helt enkelt elevernas vyer och de får 

perspektiv på tillvaron (2000, sid. 27).  

 

En annan metod för insamling av data är deltagande observation. Den innebär att 

forskaren deltar i verksamheten och studerar denna inifrån, vilket anses öka 

möjligheterna för en djupare förståelse. I och med att den forskande deltar kan 

forskandet komma att döljas för de individer som ska observeras (Johansson/Svedner, 

1998, sid. 53). Därför anser vi att det är viktigt att observationen klargörs för dem som 

ska observeras och att dessa samtycker till detta.    

 

Dagboksanteckningar efter observationspasset är också en variant för att samla in data. 

Här noterar forskaren i efterhand viktiga iakttagelser som gjorts under lektionen 

(Johansson/Svedner, 1998, sid. 53).   I textanalys kan exempelvis elevers kommentarer, 

tankar, reflektioner kategoriseras, vilket kan leda till att man särskiljer dem alternativt 

söker olika uppfattningar i dem (Johansson/Svedner, 1998, sid. 58).    
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Utförande och resultat 

I detta avsnitt kommer vi att behandla den planering som gjorts före projektets start 

samt hur arbetet har fortlöpt under projektets gång. Viktigt för läsaren att veta är att 

arbetet har utförts på två olika skolor utan någon som helst anknytning till varandra 

innan projektets start. Därför har möjligheterna att arbeta med projektet varit väldigt 

olika. Vi har utgått från samma planering, men har efterhand fått revidera densamma 

åtskilligt dels beroende på elevernas olika förutsättningar och dels det utrymme som 

givits under den verksamhetsförlagda utbildningen. Från och med avsnittet Det som 

finns mellan pärmarna kommer vi därför att dela upp redovisningen vid de tillfällen då 

genomförandet inte varit likartat.  

 

Problemprecisering 

Hur förhåller sig elever till skönlitteratur och hur det tar sig uttryck inom områdena 

kunskap, empati och fantasi i ett bokprojekt? Hur planerar, genomför och utvärderar 

man ett bokprojekt i skolår 2 och 3?  

 

Klasserna 

Den första klassen går i skolår 2. Den har 28 elever och de är fördelade på 12 pojkar och 

16 flickor. I klassen finns flera modersmål representerade och en elev med autism. 

Klassen är en sammanslagning av två klasser från förskolan. Till klassen är det knutit en 

klasslärare. Två förskollärare alternerar merparten av tiden som assistenter åt den 

autistiska eleven. Två förmiddagar i veckan förstärks personalen med en lärare från 

mellanstadiet. Under projektet finns två lärarkandidater på plats i klassen varav en är 

engagerad i projektet.  

 

I den andra klassen, som går i skolår 3, går det 19 elever, 10 flickor och 9 pojkar. Även 

här är flera modersmål representerade. Klassen har en klasslärare. Under projektets 

gång har det funnits en lärarkandidat med ansvar för bokprojektet i klassen. 

Fortsättningsvis kommer klasserna att benämnas skola 1 och skola 2 i den ordningen de 

har presenterats. Fortsättningsvis gäller att person/personer som benämns 
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lärarkandidaten/lärarkandidaterna ska förstås som en/båda undersökande och 

projektgenomförande författare/författarna. 

 

Bokprojektet 

Planering/förberedelser 

Vid vårterminens slut startade vi med att på en tankekarta samla våra tankar kring 

examensarbetet. Vi sammanstrålade med vår handledare på högskolan. Utifrån våra 

tankar och de tips och idéer handledaren gav oss började vi läsa in oss på lämplig 

litteratur under sommaren.  Vid höstterminens start presenterades ett utkast till vår 

teoretiska del för handledaren. Därefter påbörjades vårt arbete med lektionsplanering.  

Projektets uppläggning är hämtat mestadels från Wingård och Wingård Lässtimulans i 

skolans vardag, men tankar och idéer från såväl Dysthe som Chambers har också fått 

lysa igenom.  Tyngd läggs på böckerna yttre eftersom Wingård och Wingård menar att 

detta har stor betydelse för elevernas val (Wingård och Wingård, 1994, s. 16). Syftet för 

blir oss här att vidga elevernas vyer och förhindra att deras bokval blir stereotypt. En 

pilotstudie gjordes på en elev i skolår 3, vilket inte föranledde någon förändring av de 

frågeformulär som använts i bokprojektet. 

 

Inledande besök på skolor och bibliotek 

Två veckor före projektets start besöktes skolorna där bokprojekten skulle genomföras. 

Syftet med besöken var bland annat att samtala med handledare på fältet om projektet 

samt att få ett godkännande från skolledning och föräldrar (bilaga 1) för detsamma. 

Vidare kändes det viktigt att få träffa eleverna före projektets igångsättning och skapa 

intresse för projektet genom att delge dess syfte och mål, samt att exemplifiera med 

några aktiviteter vad som kan tänkas komma hända under dessa fyra till fem veckor. 

Dessutom avsågs att vid detta besök få en överblick av elevernas preferenser vad det 

gäller skönlitteratur. Eleverna tillfrågades i helklass och frågor besvarades efter 

frågeformulär (bilaga 2). Veckan före projektets start gjordes ett besök på 

stadsbiblioteken i samma kommuner som skolorna är belägna. På barnavdelningen 

inventerades bokbeståndet. Skönlitteratur valdes baserat på svaren vid skolbesöken, 

information från handledare om elevernas läsförmåga samt ett planerat författarbesök i 
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skola 1 av Helena Bross.  Senare samma vecka besöktes åter skolklasserna och 

handledare i syfte att ytterligare lära känna eleverna samt för att diskutera litteraturval 

med handledare. Delar av utvald litteratur ansågs för avancerad och sorterades därför ut.  

 

Intervjuer 

Intervjuer för att närmare ta reda på elevernas inställning till skönlitteratur genomfördes 

vid olika tillfällen i de olika klasserna. På skola 2 utfördes intervjuerna före projektets 

inledning medan de i skola 1 utfördes efter projektets introduktion. Intervjuerna 

genomfördes i fem grupper om åtta till nio elever i var. Tre grupper i skola 1 och två 

grupper i skola 2. Vi benämner grupperna från skola 1 som ett, två och tre och 

grupperna från skola 2 som fyra och fem. Intervjuerna i skola 1 genomfördes i ett 

grupprum medan övriga följde ordinarie undervisning i klassrummet. I skola 2 stannade 

man kvar i klassrummet, medan övriga elever var på rast.  

 

På frågan om hur de ställde sig till böcker blev resultatet i allmänhet att merparten av 

eleverna svarade att de tyckte om böcker; detta gällde samtliga intervjugrupper. Flera 

elever, av dem som uttalade sig, beskrev vad som hände med dem när de läste. Dessa 

elever såg bilder i huvudet. Någon uttryckte det som att det var som en film. Det fanns 

elever i varje grupp som hade någon att tala om böcker med. Svaren varierade från 

mamma och farmor till fröken och klasskamrater. Mestadels samtalade eleverna om 

huruvida böckerna var bra eller ej. På frågorna om eleverna lärde sig något när de läste 

svarar fem elever i skola 1 att de lär sig om djur och länder. En elev i grupp två drog 

slutsatsen att böcker handlade om olika saker. Ett annars vanligt förekommande svar var 

att de lär sig nya ord. I skola 2 svarade ett par elever i grupp fem att de lärde sig 

lästeknik och blev bättre läsare när de läste. På frågan om eleverna någon gång känt sig 

som figurerna/personerna i böckerna svarade 14 elever i skola 1 att de gärna ville känna 

sig som de olika figurerna, till exempel Spiderman, Ior eller en enhörning. I skola 2 

däremot svarade eleverna mer med ord som glädje, vara ledsen och spänning.  

 

Introduktion av läslogg  

Lektionen gick ut på att genom en dialog komma fram till hur vi skulle använda vår 

läslogg, som var en liten anteckningsbok (storlek A6). De frågor vi ställde var: varför 
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ska vi ha en läslogg, när vi ska skriva i den och vad är det vi ska skriva. Tanken med 

läsloggen var att vi ska låta eleverna rita och skriva något med anknytning till det senast 

lästa. Vi diskuterade även hur vi ville ha det under läspassen, att det skulle var tyst och 

att alla skulle läsa inklusive läraren. Vi bestämde även att eleverna fick sitta var de ville. 

Därefter fick eleverna testa läsloggsskrivande på en bok de redan läser.  

 

Resultatet blev att eleverna upplevde att det var svårt att förstå vad det var som avsågs 

med läsloggen. 

 

Att välja böcker 

Eleverna skulle känna att de hade rätt att tycka att böcker är bra och dåliga samt att 

deras åsikter togs på allvar. Vidare var tanken att de skulle inspireras av kamraternas 

erfarenheter. Under denna lektion relaterades till frågor ställda vid de inledande 

skolbesöken (Bilaga 2). Diskussionen fördes i helklass huruvida eleverna hade läst en 

bra bok. Vi frågade om de kom ihåg titel eller författare och om de hade läst en dålig 

bok. Slutligen frågades om de läst ut någon av dessa böcker samt kom ihåg titel 

och/eller författare.  

 

Resultatet blev att eleverna svarade att de valde böcker utifrån följande kriterier, vilka 

presenteras utan någon rangordning eftersom detta inte förekom: om det var en 

fortsättning på tidigare läst bok, samma författare som tidigare, hört talas om boken, 

bokens titel, bilder i och utanpå boken, hur mycket text boken innehöll, baksida, fått 

hjälp av vuxen, läste lite i den, frågade bibliotekarien. Eleverna i skola 1 var mest 

fokuserade på böckernas bilder.  

 

Omslagsbilden och titeln 

Under denna lektion skulle eleverna förstå att varken bild eller titel garanterade bokens 

kvalitet. Vidare skulle de förstå att några av de allra bästa och mest lästa böckerna inte 

nödvändigtvis behövde se särdeles lockande ut. För att nå detta fick eleverna själva göra 

val av böcker, vilka visades cirka fem sekunder för att sedan åter tas ur elevernas 

blickfång. Först visades Elsa Beskows bok Vill du läsa?, vars framsida saknar 

uppseendeväckande drag. Därefter visades Astrid Lindgrens Pippi Långstrump går 
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ombord, vilken i det närmaste är på väg att falla isär (mycket väl använd). Slutligen 

visades H. C. Andersens Flickan med svavelstickorna, som har ett färggrant omslag. 

Därefter frågades eleverna om vilken bok de skulle välja att läsa. Fortsättningsvis läste 

lärarkandidaten ur böcker med olika omslag men med samma titel, Tummelisa. På detta 

sätt visades att ett omslag inte garanterar att textinnehållet är bättre eller sämre än någon 

annan. Som avslutning fick eleverna göra en framsida till sina loggböcker.  

 

Resultatet av lektionen visade att de flesta väljer Flickan med svavelstickorna följd av 

Pippi Långstrump går ombord och Vill du läsa?. Eleverna motiverade sina svar i första 

fallet av bildens attraktionsförmåga. I andra fallet var figuren välkänd, men en elev 

uttryckte sitt intresse för boken av den anledningen att många hade läst den tidigare. I 

det tredje fallet valde eleverna boken av den anledningen att den inte såg ut som böcker 

vanligtvis gör idag (omslaget är enfärgat i rött). Eleverna upplevde högläsningen ur de 

tre böckerna Tummelisa som lustigt. Efter att ett par meningar lästs ur de tre böckerna 

utbrister flera elever: ”Det står ju samma sak!” 

 

 I skola 1 gjordes även ett arbete om böckers titlar som inte gjordes i skola 2. Eleverna 

fick här välja böcker som av olika anledningar fått nya titlar. Exempel som gavs var 

Otfried Preusslers Krabat som får titeln Han sålde sin frihet i svensk översättning. 

Vidare exempel är E B Whites Min vän Charlotta som efter filmatisering av Walt 

Disney får titeln Fantastiska Wilbur. Eleverna diskuterade varför de valde som de 

gjorde. Avslutningsvis läste lärarkandidaten H. C. Andersens Prinsessan på ärten och 

introducerade därefter de två första frågorna i Aidan Chambers boksamtalsmodell 

(gillade/ogillade och undrade).  

 

Resultatet av arbetet med titlar i skola 1 blev att Han sålde sin frihet ansågs vara den 

mest attraktiva titeln, då den gav en bild av spänning och äventyr. Flickorna valde Min 

vän Charlotta medan pojkarna valde Fantastiska Wilbur. I boksamtalsfrågorna som 

ställdes i anslutning till högläsningen och togs endast ett fåtal exempel upp beroende på 

att eleverna inte har så mycket åsikter kring just denna text. Någon undrade dock hur 

man kunde veta att det var en prinsessa för att hon fick ont i kroppen av att sova på en 

ärta. 
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Baksidan 

Eleverna skulle få klart för sig vilka som skriver texter till baksidor samt vad dessa har 

för syfte. Vad i baksidestexten går att lita på? Många tror att författaren skriver för att 

berätta om handling. Ordvalet på baksidan kan ibland vara förvillande. Här refererade 

lärarkandidaten till föregående lektioner som visat på elevernas varierade preferenser 

vad gäller bokval. Eleverna gjordes uppmärksamma på att orden spännande, rolig och 

intressant inte är en garant för att boken passar just dem. På baksidestexten finns inga 

negativa omdömen beroende på försäljningsaspekten. Vi frågade oss om det inte fanns 

några dåliga böcker? Varför står detta i så fall inte på baksidan? Hur kan vi då veta om 

en bok är bra genom att titta på baksidan? Förslag på andra saker att fokusera på är 

bland annat handling, och i vilken miljö denna utspelar sig samt persongalleri. Är det 

till exempel så att jag som läsare är flicka och intresserad av hästar så har jag lättare för 

att hitta rätt bok om baksidestexten beskriver hästmiljö och/eller att någon av figurerna i 

boken är flicka. Därefter gjordes gemensamt en tankekarta på tavlan om vad läsloggen 

kan innehålla. Kortfattat beskrevs det som: vad jag har läst och av vem, tankar, bilder 

och känslor i samband med detta läsande. Eleverna uppmanades att göra texten så 

tilltalande som möjligt. Den ska locka till läsning. Eleverna påbörjade sedan arbetet 

med sin baksida till läsloggen.  

 

Diskussionen kring böckers baksidor handlade mest om vad det faktiskt kan stå på 

baksidan. Flera av eleverna hade inte uppmärksammat att baksidan kunde ge någon 

väsentlig information. När eleverna valde böcker var det vanligast att de observerade 

framsida och hur mycket text respektive bilder boken innehöll. Baksidan hade ännu inte 

fångat deras intresse. Eleverna upplevde det som svårt att skriva ner sina tankar om vad 

läsloggen skulle handla om. I skola 2 skrev eleverna om sin favoritbok. Här fann 

eleverna det inte speciellt svårt. Ett positivt och spontant resultat var att en pojke i skola 

1 på egen hand författade och illustrerade en bok till dagen efter denna lektion. 

Besök från biblioteket i skola 1 

Under projektet i skola 1 besökte en barnbibliotekarie från stadsbiblioteket klassen och 

berättade om flera böcker som kunde vara lämpliga för eleverna i skolår 2. Klassen fick 

behålla mellan fyra och sex exemplar av flera titlar. Vi diskuterade även klassens 
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framtida besök på kommunens bibliotek som kom att ske under senare delen av 

projektet.  

 

Resultatet visade att eleverna var intresserade och lyssnade uppmärksamt under den 

första halvan av lektionen, cirka 20 minuter, därefter mattas koncentrationen. Eleverna 

efterfrågade främst tre av de presenterade böckerna, Magda Eggens Ensammast i 

världen, Cornelia Funkes Allra bästa kompisar samt Kirsten Boies Kär i Martin. De två 

första kom att utgöra diskussionsunderlag till de tre videofilmade boksamtalen i skola 1. 

Eleverna ställde frågor om såväl bibliotekariens arbetsuppgifter som frågor av mer 

personlig art.  

   

Det som finns mellan pärmarna 

Under lektionen skulle eleverna bli medvetna om att en flyktig genomläsning av de 

första sidorna sällan ger en korrekt bild huruvida boken är bra eller ej. De flesta böcker 

är tröga i början men vinner i längden. Vad man däremot kan göra är att bläddra för att 

se om typografi, illustrationsgrad och språk passar. I skola 1 gjordes denna ganska 

teoretiska genomgång på ett konkret vis genom att lärarkandidaten berättade två 

varianter av inledningen på en och samma berättelse. I den första berättelsen gavs en 

bakgrundshistoria till vad som komma skall. I den andra berättelsen däremot kastades 

man som lyssnare in i ett spännande händelseförlopp. Eleverna fick därefter välja vilken 

berättelse de tror är bäst. Därefter kompletterades berättelsen med den andra halvan. 

Klassen diskuterade valet av berättelse. Lärarkandidaten frågade vidare om alla böcker 

de läst varit bra i början. Läser ni ut en bok som inte är bra från början? Vet ni säkert att 

den var dålig? Här refererades till inledande berättelse. I skola 2 utformades lektionen 

mer som en diskussion. Frågorna ställdes fritt och eleverna fick komma med egna idéer 

kring ämnet. Lärarkandidaten gick igenom det som kallas spänningsdiagram (Wingård 

och Wingård, 1994, s. 59f). Detta är ett diagram där bokens spänning tar sig uttryck i 

form av en kurva där x- axeln står för antalet sidor och y- axeln spänningen på en skala 

från 0 till 100. Eleverna skulle därefter skriva en historia, en så kallad löpeldsskrivning, 

i grupper om fyra till sex elever. Varje grupp hade var sitt ämne t.ex. spöken, sport, saga 

vänner, kärlek etc. Tanken var att varje elev i gruppen blev tilldelad en uppgift av typen: 

skriv en mening som inleder berättelsen, skriv en mening som för berättelsen framåt och 

den siste i gruppen skriver en mening som avslutar berättelsen. Alla i gruppen skriver på 
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samma papper, men får inte se vad de andra har skrivit. Därför viks papperet ihop 

allteftersom berättelsen framskrider. När eleverna var klara lästes berättelserna upp för 

varandra i helklass.  

 

Resultatet blev att i skola 1 valde eleverna i första hand den berättelse som 

inledningsvis var mer spänningsfylld. De ansåg att denna berättelse var bättre. Efter att 

de hört fortsättningen och känt igen den första historien uttryckte de att ”boken” inte 

behövde vara bättre, men att de ändå skulle välja den mer spänningsfyllda inledningen. I 

skola 2 blev diskussionen intensiv. Eleverna hade många tankar kring huruvida man 

visste att en bok var tråkig efter ett par sidor eller ej. Många av eleverna sa att de 

kontrollerade hur mycket text och hur många bilder som böckerna innehöll och att det 

var avgörande för om de ville läsa boken eller ej. Bokens tjocklek var också en 

avgörande faktor. Spänningsdiagrammet tyckte de var intressant, men det fanns några 

som inte riktigt förstod vad det innebar. Att göra en löpeldsskrivning var mycket 

populärt. Alla var engagerade och tyckte det var roligt att se vad de andra hade fått ihop 

som berättelser. 

 

Läsningen 

Nu var det dags att börja läsa. Detta gjordes på olika sätt, bland annat högläste eleverna 

för en vuxen eller en kamrat eller så läser de tyst. Högläsningen var ett stöd för de 

elever som har svårt med koncentrationen (växelläsning). Som bearbetning och 

uppföljning till de lästa böckerna använde lärarkandidaten sig av muntligt 

återberättande, enkla recensioner, ritande av bilder/planscher kopplat till läst bok. Svåra 

ord som eleverna nämner tas upp i klassen och kommenteras muntligt. Eleverna läste 

kontinuerligt i sina lånade böcker och skrev i sina läsloggar. Varje lästillfälle avslutades 

med att eleverna läste för varandra vad de hade skrivit, detta för att uppmuntra till 

fortsatt skrivande. Dessutom gav eleverna varandra tips om vad som de kunde skriva i 

läsloggarna. När eleverna lånade böcker användes katalogkort där elevernas namn skrev 

tillsammans med boktitel och författare. I samband med detta kontrollerade 

lärarkandidaten så att eleverna inte valde för svår litteratur.   

 

Resultatet för skola 1 visade att exponeringen av litteraturen på några hyllor i 

klassrummet hade frestat till läsning och eleverna var ivriga att få komma igång med 
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läsandet. Ingen bytte den första boken utan samtliga elever läste den färdigt. Under hela 

projektet var det endast ett fåtal av eleverna som någon gång kände sig motvilligt 

inställda till läsningen. Även i skola 2 var längtan stor att få börja läsa stor. Lådorna 

hade skapat detta. De hade funnits där hela tiden fram till nu, men eleverna hade ännu 

inte fått titta i dem. Till en början var det trögt med valen. Någon direkt presentation av 

enskilda böcker hade inte gjorts, utan en överblick över vilka kategorier som till 

exempel deckare, djurböcker och klassiker som fanns att tillgå. Det var många som 

började på en bok och efter några sidor dömde ut den som dålig. Det fanns andra som 

de läste ut på bara några få läspass.  

 

Råd och tips 

Vid denna lektion skulle eleverna förstå att en och samma bok kan vara bra för den ene 

men inte för den andre. Vi fokuserade på vad man bör tänka på när man ger råd och 

tips. Var boken svårläst eller långsam handling någonstans? Vem är det jag ska ge tips? 

Vem är det som ger tips? Vad är det som gör att vi tycker olika? Vems råd ska man 

följa? Lärarkandidaten föreslog en bok till en elev i klassen, men denne blev inte 

intresserad. Vad kan man dra för slutsatser av detta? 

 

Lektionens resultat visade att intresse, ålder och läsvana påverkar värdet av tipsen som 

vi får. Eleverna sade sig mer lita på klasskamrater av samma kön, då de i större 

utsträckning ”tycker om samma saker”. Bänkkamraterna övade i att ge varandra 

boktips. Eleverna i skola 2 fick skriva på ett papper först vilken bok de skulle tipsa om.  

Eleverna tyckte övningen var ”kul”.  

 

Bibliotekskunskap i form av skattjakt och biblioteksbesök i skola 1 

Här var det tänkt att eleverna skulle förstå principen för att kunna finna en skönlitterär 

bok av någon författare/titel genom att söka i alfabetisk ordning. De skulle vidare känna 

till några ämnesområden som kan vara användbara att söka information om. Områden 

som valts ut är: vilda djur (U), bilar och båtar (P), religion (C), bok om lekar (R), 

matematik (T), historia (K), sagoböcker/skönlitteratur (H, Hcf, hcg) och blandat (B). 

Eleverna delades in i grupper genom lappar som lagts ut före lektionen. Varje 

gruppledare fick ett kuvert med information om vad gruppen skulle ta reda på och 
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därefter arbeta med. Informationen fanns inte i kuvertet utan där fanns istället en 

beskrivning av var ett annat kuvert var beläget. Nu började ”skattjakten”. När eleverna 

väl funnit och tagit del av innehållet i gruppens kuvert så kunde de börja arbeta. 

Uppgiften för eleverna var att gemensamt i grupperna  rita en plansch som beskrev vad 

just deras bokstav/ämnesområde innehöll. De skulle sedan förklara hur de tänkt när de 

ritat sin plansch. Bilderna hängdes upp på tavlan under respektive bokstav. Alla 

repeterade vad respektive bokstav stod för (åtta till antalet). Därefter suddades 

bokstäverna ut och varje grupp fick besvara en stencil där en bild skulle knytas till 

korrekt bokstav.   

 

Resultatet blev att sex av de åtta grupperna lyckades väl med denna uppgift. Religion 

var svårast att finna passande illustrationer till. I detta fall föreslog lärarkandidaten 

motiv som kyrka, kors och Bibeln. Övriga grupper hade inga problem att finna motiv 

för sina områden, som exempelvis sagogruppen som valde att rita bokomslag, på för 

dem kända sagor, på sin plansch.   

 

Vid påföljande lektion (60 min) gjordes ett besök på stadsbiblioteket där 

barnbibliotekarien tog emot oss och pratade om den alfabetiska och den systematiska 

katalogen, vilka hon exemplifierade. Hon lät även eleverna vara med och sortera böcker 

efter namn. Därefter leddes gruppen runt en stund för att se de olika avdelningarna och 

därefter avslutades besöket med cirka 15 minuters fritt letande i biblioteket.  

 

Eleverna upplevde biblioteksbesöket som spännande och roligt. Under rundvandringen i 

biblioteket tappade flera elever koncentrationen. Eleverna sökte sig, under den fria 

aktiviteten, såväl till skönlitteratur som till tidningar av olika slag. 

 

Kan du vissla Johanna? i skola 1 

Som en del av projektet högläste lärarkandidaten Kan du vissla Johanna? av Ulf Stark. 

Högläsningen och arbetet med den här boken pågick under ett par veckor. Efter den 

första läsningen skrev eleverna läsloggsblad där de tog upp vad de gillade, ogillade och 

funderade över i det lästa avsnittet. Läsloggsbladen skulle senare användas vid 

boksamtal i helklass. Vi sjöng dessutom melodin Kan du vissla Johanna? och eleverna 

turades om att vissla. Detta arbetsmönster återkomma vid de senare tillfällena då vi 
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högläser ur boken Kan du vissla Johanna? . Vid andra tillfället fortsatte högläsningen 

av boken efter en kort repetition av vad som hände sist. Tredje avsnittet av Kan du 

vissla Johanna? gjordes i halvklass. Vi påbörjade arbetet med att göra pappersdrakar 

(relaterat till högläsning). Fjärde gången vi fortsatte med boken gjordes detta i helklass. 

Efteråt gjorde vi klart draken och testade denna i korridoren eller på skolgården. 

Eleverna fick i uppgift, nästa gång vi läst i boken, att tänka ut och rita något som de vill 

ge sin morfar/farfar i födelsedagspresent (kopplat till högläsning). Högläsning av Kan 

du vissla Johanna? avslutades och eleverna lämnade därefter in de sista läsloggsbladen 

till lärarkandidaten. Boksamtalen knutna till boken gjordes utifrån elevernas 

läsloggsblad som har sammanfattats och presenterats på tavlan. Det som eleverna 

funderat över och som inte varit helt klart hjälptes vi åt i klassen att reda ut.  

 

Resultatet (Bilaga 3) blev att flera elever funderade över bokens slut och vi sökte svar i 

texten. Något facit fanns inte, men vi gjorde kvalificerade gissningar genom att återgå 

till texten. Efter att frågetecknen kring texten gemensamt rätats ut söktes mönster och vi 

gick vidare med ytterligare frågor kring boken. Eleverna angav vidare att en gammal 

man som klättrar i träd, en pojke som lyfts upp på ett bord i ålderdomshemmets 

cafeteria och att bygga en drake av en slips är situationer och händelser som skapade 

bilder i deras huvuden. Vi vill också nämna en elev som vid morgonsamlingen 

omedelbart kopplade namnsdagen Nils till den gamle mannen i boken. 

 

Boksamtal i skola 1 

Tre boksamtal genomfördes i ett grupprum med sex elever vid varje samtal. Att 

eleverna läst den för samtalet aktuella litteraturen var det enda urvalskriteriet.  Vid 

boksamtalen användes videokamera. Boksamtalen inleddes med de nu så bekanta 

frågorna gillar, ogillar och undrar. Därefter gick vi in på det eleverna tagit upp som 

gillande/ogillande och frågor i och kring texten och fokuserade därefter våra samtal på 

detta. Andra frågor togs också upp under samtalets gång. Syftet var att eleverna ska få 

uttrycka egna och lyssna till andras tankar om boken de läst.  

 

I första boksamtalet, som videofilmades, diskuterades Magda Eggens Ensammast i 

världen. Eleverna hade lätt att känna empati och sympati för den kattunge som lämnas 

kvar på landet när familjen återvänder till staden. De ifrågasatte starkt de vuxnas 
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agerande. De föreslog även alternativa lösningar, som att ge bort kattungen till någon 

eller att åka till landet för att mata densamma. Elevernas spekulationer kring bokens 

handling före läsandet varierade kraftigt. Lite senare under samtalet återgick vi till 

texten för att utreda hur många katter som ansågs vara för många att ta till staden. Mot 

slutet av samtalet tog eleverna som exempel upp levnadsförhållanden som de menar 

liknar kattens. Uteliggare kunde någon elev se likheter med i detta sammanhang. Dessa 

ansågs ensamma och de letade efter saker för sin försörjning, precis som katten i boken. 

 

I det andra och tredje boksamtalet diskuterades Cornelia Funkes Allra bästa kompisar, 

som handlar om vänskap och rädslor för det nya och okända. I detta fall tog eleverna 

inte, som i föregående bok, ensidigt parti för de ena eller andra djuren/personerna. Flera 

personer i boken visar sina goda såväl som sina dåliga sidor. Eleverna sade sig själva 

upplevt att de varit ovänner med kompisar, men att de blivit vänner igen. Den lärdom 

eleverna sade sig dra av boken var att man skulle vara snäll mot kompisar, nya 

klasskamrater, och låta nya elever få vara med i leken. De lärde sig att om man blir ovän 

med sin kompis så är det möjligt att åter bli vän med densamme.  

 

Kan du vissla Johanna? i skola 2 

Högläsningen av boken Kan du vissla Johanna? gjordes vid två tillfällen. Det utfördes 

inga specifika övningar i samband med läsningen. Boksamtalet till boken 

videofilmades. Det startade med att vi sammanfattade boken, då några elever varit borta 

då slutet lästes. Eleverna fick svara på vad de ansåg var positivt och negativt med boken 

samt om de hade några frågor. Dessa försökte vi besvara direkt genom en diskussion. 

Avslutningsvis fick eleverna ge förslag på hur ett spänningsdiagram över boken skulle 

se ut. Eleverna lyssnade spänt och en del kände igen den från TV. Någon sade att de 

gärna ville höra boken eftersom de sett filmen. Under läsningen diskuterades texten 

spontant. Sången Kan du vissla Johanna? visslades.  

 

I boksamtalet framkom att det eleverna ansåg var positivt med boken var att den var 

spännande, men även att den var sorglig. Det upplevdes negativt att pojkarna i boken 

valde en gammal morfar åt Berra, eftersom morfadern efter en kort tid dog. Några 

pekade på att det hände mycket i boken och att det var positivt, medan andra uttryckte 

motsatsen och att händelserikedomen var något negativt. Frågorna kring boken 
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handlade mycket om vad som hänt, som till exempel att både Nils och Berra hade 

plåster, varför Berra ville ha en morfar och varför han inte hade någon morfar. Andra 

frågor handlade om vad eleverna inte förstått, som varför man ska få pengar från sin 

morfar, varför det luktade konstigt i hans rum och varför inte Ulf hälsade på sin morfar. 

 

Repetition av spänningsdiagrammet och några boktips i skola 2 

Målet var att återkoppla till spänningsdiagrammet för få eleverna att komma över 

normalbokens tröskel. Lärarkandidaten passade även på att tipsa om böcker. Materialet 

bestod av fyra böcker, av olika svårighetsgrad och olika genrer, från biblioteksböckerna 

i klassrummet. De böcker som valdes ut var Bli ihop, Thomas Halling, Robinson 

Crusoe, Daniel Defoe, Mark får ett spelschema, Jörn Jensen och Mod, Matilda 

Markström!, Annika Holm. Spänningsdiagrammet repeterade och eleverna fick komma 

med exempel. Sedan fick de göra diagram på boken de läste, i sina loggböcker.  

 

Resultatet blev att flera elever spontant, efter övningen, preciserade sina böckers 

spänning i så kallade spänningspoäng som gick att sätt in diagrammet. Effekten av 

presentationen blev att tre av de böcker som presenterades direkt blev populära, medan 

Mod, Matilda Markström! inte intresserade dem alls. 

 

Musiksaga Sagan om Peer i skola 2 

Målet var att fylla klassrummet med elever som upplevde att de var en del av sagan och 

musiken. Materialet hämtades från boken Känsloresan av Tommie Haglund och 

Elisabet Löfberg med tillhörande CD-skiva. Lärarkandidaten läste Sagan om Peer till 

Griegs musik Bergakungens sal. Efteråt diskuterades upplevelsen av musik och saga.  

 

Resultatet av musiksagan blev att eleverna ansåg att musiken höjde spänningen. De 

menade att det gjorde sagan mer riktig och mer lik en film. Detta ledde till att det 

talades om hur filmer skulle ha varit att titta på om musiken inte funnits där. Detta var 

eleverna inte helt överens om, men de förstod vad musiken innebar för just denna saga. 

Önskemål om att sagan skulle läsas en gång till uttrycktes. 
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Läsloggar resultat 

En uppföljning gjordes av elevernas åsikter om arbetet med läsloggen. Eleverna ansåg 

inte att de haft tillräckligt med tid för skrivandet. Dessutom var enligt eleverna själva 

läsningen både roligare och viktigare. Flera elever hade haft lätt för att glömma bort att 

skriva i läsloggen, vilket avspeglar sig i resultatet. 

  

Enkla recensioner, referat eller direkta avskrifter var vanligast. Enstaka exempel gavs 

dock på uttryck av empatisk karaktär. En elev uttryckte ”att han inte fik nesan alldrig ett 

hem” (att han nästan aldrig fick ett hem). Detta var relaterat till Magda Eggens bok 

Ensammast i världen om den kvarlämnade sommarkatten. Det gavs ytterligare exempel 

på hur eleverna tydligt visade empati för personer eller figurer i boken. Ett sådant 

exempel var när en flicka i skola 2 hade avslutat en bok och ville ha hjälp att skriva. 

Lärarkandidaten frågade om hon känt något speciellt då hon läste boken. Flickan slog 

då upp ett uppslag och berättade att just på detta ställe i boken upplevde hon situationen 

som orättvis. Detta skrevs in i hennes läslogg.  En annan elev i skola 2 visade tydligt att 

hon hade levt sig in boken och hon skrev att det kändes som om hon var med i boken. 

Flera elever i skola 2 tog till sig spänningsdiagrammet som uttryck för hur boken var. 

Dessa ritade diagram för flera av böckerna eller angav i poäng hur spännande boken 

upplevdes på en viss sida eller ett visst parti. En pojke skrev att han inte förstod något i 

början av boken, men att efter en viss sida förändrades det till det bättre.  

  

 29



DISKUSSION 

Utifrån litteratur, styrdokument och syften reflekterar vi över olika delar i vår 

undersökning. Här lyfts även problem upp som vi anser på olika sätt kan ha påverkat 

utfallet för studien. Vi redovisar löpande våra slutsatser i detta avsnitt.  

 

Kunskap, empati och fantasi 

Nilsson anser att det i skönlitteratur finns mycket kunskap att hämta (1997, sid. 39). I 

våra intervjuer uttrycker eleverna att de inte enbart lär sig fakta, utan att de dessutom 

genom övning upplever en förbättrad lästeknik, vilket gör dem till bättre läsare. Att 

koppla sin omvärld till läst text tyder på en medvetenhet hos elever och en förmåga att 

generalisera sina erfarenheter. En elev visade prov på detta genom att dra en parallell 

mellan den lästa texten om den övergivna katten och uteliggare hon hört talas om. 

Eleverna sade sig vidare kunna dra lärdom av litteraturen vad gäller områden som 

vänskap och rädsla för det nya och okända. Detta är något vi anser vara värt att ta fasta 

på och gå vidare med. Skönlitteratur kan således vara ett sätt att bearbeta områden av 

empatisk natur, exempelvis vänskap och rädsla slag. När det gäller frågor som eleverna 

ställde i samband med högläsning och boksamtalet om Kan du vissla Johanna? visade 

eleverna en iver att söka den kunskap de saknade för att bättre förstå boken. Här vill vi 

knyta an till vad som tidigare nämnts i litteraturgenomgången. Med nyförvärvade 

erfarenheter instämmer vi i Rosenblatts påstående att estetisk läsning på ett bättre sätt 

engagerar och befäster tillägnad kunskap (2002, sid. 7). Nya kunskaper som 

spänningsdiagram var eleverna i skola 2 inte sena att dra praktisk nytta av. 

Spänningsdiagrammet kom att utgöra ett alternativ eller komplement till skrivandet. 

Eleverna hade fått ett nytt redskap för att utrycka sina åsikter om skönlitteratur, vilket är 

viktigt. Detta tyder på att eleverna har förstått att de är fria att uttrycka sina tankar om 

litteraturen på olika sätt. Eleverna uttrycker således kunskap på olika sätt. De lär sig av 

skönlitteraturen, söker kunskap i litteraturen och använder sig av kunskap för att 

beskriva densamma. 
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I den litteratur vi läst för att kunna genomföra detta arbete hänvisar såväl styrdokument 

som flera av litteraturpedagoger till litteraturläsningens effekt på den empatiska 

förmågan. Svedner anser att skönlitteratur ger eleverna möjlighet att ta del av andra 

människors erfarenheter och att den dessutom ger eleverna emotionella upplevelser, 

vilket han menar har en grundläggande funktion (1999, sid. 41ff). Genom att bearbeta 

läsupplevelser ges dessutom eleverna ett språk för att uttrycka sig empatiskt, vilket är 

ett mål att sträva mot i Kursplanen för Svenska (2000, sid. 96f). I de intervjuer vi gjort 

uttrycker de äldre eleverna i skolår 3 empati genom ord och de yngre eleverna i skolår 2 

genom personifiering. Detta är den största åldersmässiga skillnaden som gått att utläsa 

ur elevernas intervjusvar. Är det möjligen så att ett läsår språkligt kan sätta sina spår i 

elevers sätt att uttrycka sig? Boksamtalen visar på elevernas förmåga att känna empati 

för personer eller figurer i böckerna, då de anser att de vuxna i boken Ensammast i 

världen inte agerar korrekt. Identifieringsfaktorn är viktig när eleverna uttrycker sig om 

situationer som är självupplevda. Diskussionerna om kompisrelationer kom därför att i 

vissa fall att ta stort utrymme i boksamtalen. Vi tror oss därför kunna säga att just denna 

typ av litteratur därför är lätt att motivera eleverna att läsa. I läsloggarna uttrycker 

eleverna framför allt empati, genom att de tar ställning för någon utsatt person eller 

figur i böckerna, vilket också är en typ av identifiering. Eleverna har lätt för att uttrycka 

empatiska tankar och är mycket engagerade när de talar om händelser i litteraturen som 

berör dem.  

  

Wingård och Wingård anser att läsarens och åhörarnas fantasi utvecklas genom 

litteraturläsning (1994, sid. 10). I intervjuerna visar eleverna att de fantiserar i samband 

med att de läser. Detta exemplifieras genom att de säger sig se bilder i huvudet när de 

läser. Det framgår i samband med boksamtalen om Kan du vissla Johanna? att eleverna 

lyfter fram fantasier kring mer udda situationer, som till exempel när Nils, den gamle 

mannen, klättrar i ett träd (bilaga 3). Eleverna visar också kreativitet genom att föreslå 

alternativa lösningar på händelser i böckerna. I skola 2 blir det tydligt att läsupplevelsen 

och fantasin förstärks med musik. Eleverna drar en parallell till filmens värld, där de 

säger sig veta att musik används för att förstärka en händelse eller känsla.  Vi anser oss, 

mot bakgrund av ovan sagda, därför ha sett att eleverna uttrycker fantasi på olika sätt i 

mötet med skönlitteratur som tyder på ett aktivt förhållningssätt till de skönlitterära 

texterna, då de bland annat säger sig uppleva inre bilder samt agerar problemlösare.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att vad litteraturpedagoger beskrivit stämmer väl överens 

med våra gjorda erfarenheter. Reflekterande eller estetisk läsning ges det möjligheter till 

i arbetet med skönlitteratur. 

Bokprojektet 

Före bokprojektets start försökte vi ta fram litteratur till barnen som skulle passa deras 

intressen och läsförmåga. Med tanke på Smiths åsikter om att litteraturen måste vara 

intressant och anpassad till läsarens förmåga (2000, sid. 14) utgick vi från elevernas 

svar vid intervjuer, handledarnas råd och bibliotekarierna när vi valde litteratur. I vissa 

delar har vi lyckats med bokbeståndet. Många böcker har varit populära, några har varit 

mindre populära och för svåra, men ingen elev har uttryckt att de inte kunnat hitta 

någon bok de inte fann intressant. Vidare har eleverna beretts lästid, högläsning och 

boksamtal. Vid boksamtalen delade eleverna gärna med sig av sina tankar, både när det 

gällde vad som varit bra och dåligt, men också när det gäller frågor. Vi har arbetat med 

mönster på olika sätt i klasserna. Vi anser att i skola 2 blev spänningsdiagram ett 

intressant sätt att se mönster i litteraturen. I boksamtalen har vi sett prov på det som 

Rosenblatt kallar för estetisk läsning (2002, sid. 235).  Ett tydligt exempel på detta är 

boksamtal två och tre i skola 1 där några av eleverna, trots att de läst ut boken ett par 

veckor före samtalet, besatt stor detaljkunskap om böckerna.  

 

Genom hela projektet har vi försökt att använda oss av Dysthes vidgade dialogbegrepp 

(1996, sid. 62). Vi har utgått från de sex punkter som tagits upp i 

litteraturgenomgången. Vi anser oss ha varierat dialogen genom de olika aktiviteterna. 

Högläsningen ur läsloggarna upplevdes som väldigt positivt av de eleverna. Molloy 

säger att detta arbete ger eleverna stärkt självkänsla (1996, sid. 231). Det var ingen som 

uttryckte några negativa tankar kring det kamraterna hade skrivit, vilket Molloy menar 

att den ökade dialogen kan resultera i (1996, sid. 231). Bokprojekt och boksamtal som 

pedagogiska redskap ser vi positivt på. Eleverna ges möjligheter att ta del av varandras 

tankar om skönlitteratur. Ibland är referensramen identisk (högläsning och 

gemensamma samtal för tyst läst litteratur), vid andra tillfällen är den det inte. Att lära 

av och inspireras av varandra ser vi som den största styrkan i ett bokprojekt av det slag 

som vi genomfört. 
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Problem 

Svårigheterna med intervjuerna låg inte i första hand på frågorna, utan snarare på vår 

ovana att intervjua. Eftersom vi valt en kvalitativ metod fanns inte möjligheten att göra 

om intervjuerna, på grund av den sanning som gällde för den ursprungliga intervjun då 

hade gått till spillo. Trots både tekniska och erfarenhetsmässiga problem anser vi dock 

att det ur intervjuerna var möjligt att samla in data för projektet. 

 

Vidare använde sig inte eleverna av läsloggarna i den utsträckning vi hade väntat oss. 

Brist på tid och att man prioriterade läsning före skrivande angavs som skäl. I Molloys 

beskrivningar av hur hon använt läsloggarna är det högstadieelever som avses. Då våra 

elever gick på lågstadiet påverkade detta utfallet. Förväntningar och verklighet 

överrensstämmer därför inte. Att Molloys och våra elevers skriftspråk inte är jämförbara 

blir märkbart i läsloggarna.  

 

Vår planering var inledningsvis även den mindre verklighetsförankrad. Vi insåg ganska 

snart att allt inte skulle hinnas med. Detta föranledde en kontinuerlig revidering av 

planeringen. De inledande genomgångarna tog tid i anspråk och medförde att färre 

böcker blev lästa, vilket i nästa steg ledde till att färre boksamtal genomfördes. Vid fler 

genomförda boksamtal hade såväl elever som lärarkandidater hunnit vänja sig vid 

metoden. Detta hade med största sannolikhet lett till en höjd kvalitet på såväl boksamtal 

som underlag för resultat, vilket rent vetenskapligt hade påverkat arbetet i positiv 

riktning. Här vill vi anknyta till vad som tidigare nämnts under rubriken metodval. 

Doverborg & Pramling ser intervjun som ett sätt att bättre planera undervisningen 

(2000, sid. 20f.). Vårt syfte med intervjuerna var att finna intressant litteratur till 

eleverna. Med facit i hand hade ytterligare en intervju, som på något sätt väglett oss i 

vår planering, varit på sin plats. 

 

Att använda Dysthes samtliga dela i det vidgade dialogbegreppet har inte varit möjligt 

under den korta tid projektet pågått. Vi har ju tidigare nämnt svårigheter med skrivandet 

i sig. Det har också varit nytt för eleverna att ge respons på varandras nedskrivna tankar. 

Det tar tid att arbeta in nya arbetssätt och arbetsmetoder och de elever vi arbetat med är 

unga. Under fem veckor mötte de inte bara oss som nya människor, utan även som 

lärare och forskare.  
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Vi vill avslutningsvis åter göra läsaren uppmärksam på vårt aktiva deltagande under 

projektets gång och att detta påverkat resultatet. Elevernas agerande, diskussioner 

intervjusvar och skrivande har påverkats av våra instruktioner, agerande och blotta 

närvaro. 

Framtida bokprojekt 

De erfarenheter som gjorts under bokprojektets genomförande har varit positiva. Det 

hela har varit mycket stimulerande och lärorikt. Vi räds inte att åter ta tag i ett liknande 

projekt, men med en bättre anpassning till eleverna redan från början av projektet. Det 

vi kan se idag är att den planering som gjordes före projektets start mer än väl räcker till 

en hel termins arbete med skönlitteratur. Det är också viktigt att såväl pedagog som 

elever ges den tid som krävs för att vänja sig vid nya arbetssätt och arbetsformer.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

I vårt arbete har vi sett att eleverna gör genusrelaterade bokval. Vi ser det som intressant 

om någon forskade på genusperspektivets betydelse för hur yngre elever förhåller sig 

till skönlitteratur. Vi har också noterat en skillnad i elevernas sätt att empatiskt uttrycka 

sig. Det skulle därför vara intressant att göra en jämförande studie om hur elever i de 

olika åldrarna uttrycker sig.  
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SAMMANFATTNING 

I texten som följer beskrivs kortfattat innehållet i detta examensarbete avseende 

litteratur, problem, metod, resultat och slutsatser.  

 

Detta arbete handlar om hur elever förhåller sig till skönlitteratur. I litteraturdelen 

beskrivs några litteraturpedagogers tankar och idéer kring litteraturundervisning. Bland 

de litteraturpedagoger som varit vägledande i detta arbete kan nämnas Chambers, 

Dysthe, Molloy och Rosenblatt. Kunskap, empati och fantasi är viktiga områden att 

utveckla. Att arbeta med skönlitteratur i undervisningen anses av såväl 

litteraturpedagoger som styrdokument ha en positiv effekt på elevers utveckling.  

 

I den empiriska delen redogörs för gjorda metodval och dessutom presenteras hur 

bokprojektet och insamling av data genomförs. Intervjuer, boksamtal, läslogg och 

dagboksanteckningar har utgjort underlag för resultatredovisning och slutsatser.  

 

De frågeställningar vi ville ha svar på var: hur elever förhåller sig till skönlitteratur och 

hur det tar sig uttryck inom områdena: kunskap, empati och fantasi i ett bokprojekt? Hur 

planerar, genomför och utvärderar man ett bokprojekt i skolår 2 och 3? 

 

Det som framkommer i vår undersökning kan inte generaliseras. Materialet är allt för 

tunt, för att kunna dra några långtgående slutsatser.  Vi är dessutom oerfarna vad det 

gäller insamling och bearbetning av data. De slutsatser vi ändå drar av resultatet är att 

eleverna i dessa två klasser skolår 2 och 3 intar ett aktivt förhållningssätt till den 

skönlitteratur som de har läst under projektet.  

 

Vi anser våra upplevelser och erfarenheter har varit intressanta och stimulerande. Från 

det här projektet tar vi dessutom med oss en planering som går att anpassa till nya 

elevgrupper. 
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BILAGOR  

Bilaga 1 Brev till föräldrarna 

 – Notera att två brev i bilaga 1 är sammanslagna till ett, då endast namnet på 

lärarkandidaten ändras i de båda skolorna. 

Till förälder/målsman för 

Barn:……………………. 

 

Hej! 

Mitt namn är Marie Esbjörnsson/Tony Holmesson och jag kommer att vara i ditt barns 

klass under hösten. Jag går den avslutande terminen på lärarutbildningen vid Högskolan 

i Kristianstad. Under veckorna 38-42, med några dagar innan och några efter, kommer 

jag att genomföra min praktiktid. Jag kommer att på olika sätt försöka iaktta och 

dokumentera barnens tankar om skönlitteratur under den här perioden. Detta kommer 

att ske genom videoinspelning, observation och intervjuer. Dels ska det användas till 

mitt examensarbete, men också för att jag ska kunna utveckla min ledarroll.  

   Jag kommer eventuellt också att arbeta med digitalkamera och fotografera en del av 

de aktiviteter jag gör med barnen. Det samlade materialet kommer att användas i 

diskussioner med arbetslaget, min handledare och med en grupp studenter samt ansvarig 

lärare på högskolan. Ingenting kommer att läggas ut på Internet. 

Filmen, ljudbandet och bilderna är mitt personliga ansvar både under och efter 

utbildningen. 

Med vänliga hälsningar! 

 
Tillåter Ni att Ert barn finns med på videoinspelning?  Ja Nej 

Tillåter Ni att Ert barn finns med vid digitalfotografering? Ja Nej 

Tillåter Ni att Ert barn intervjuas?   Ja Nej 

Datum___________________ 

Namn_________________________________ 
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Bilaga 2 Frågeformulär 

Frågeformulär läsprofil 

Varför läser du böcker? 

Har du läst en riktigt bra bok? 

Vad gjorde den så bra? 

Vad handlade den om? 

Titel?  

Vad tycker du en bra bok ska handla om?  

Kan en bok handla om andra saker, men ändå vara bra? 

Har du läst en riktigt dålig bok? 

Vad gjorde den så dålig? 

Vad handlade den om? 

Titel? 

Vad tycker du en dålig bok ska handla om? 

Har du prövat att läsa andra böcker än dina favoriter? 

Vad tyckte du om dem? 

Vet du böcker som andra gillar som du inte gillar? 

Vet du böcker som du gillar som andra inte gillar? 

 

 

Frågeformulär intervju 

Vad tänker/tycker du om böcker (inte läsning utan om böcker i allmänhet)? 

Berätta vad som händer med dig när du läser en bok (inre bilder, tankar, känslor, 

förståelse)? 

Pratar du med någon om böcker du har läst? 

Varför inte? 

Vad pratar ni då om? 

Berätta vad du har lärt dig av böcker? 

Varför tror du att det är så (som uppföljning)? 

Berätta i vilka situationer du lär dig av böcker (lässituation, samtal, skrivning)? 

Har du någon gång känt som någon i en bok du har läst? 
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 Bilaga 3 Boksamtal Kan du vissla Johanna? skola 1  

Jag gillade… 

 
• Att han (Nils) sedan gick ut (han fick ju 

inte gå så långt) 
 
• Jag kommer inte på någonting 
 
• Att de fick bullar när det regnade 
 
• Alltihop/boken 
 
• Att han (Berra?) fick fem kronor 
 
• När morfar lyfte upp Berra på bordet 
 
• När farbror/morfar fick en blomma 
 
• Att Berra lärt sig att vissla 
 
• När de åt (födelsedagskalaset?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jag gillade inte… 

 
• Jag kommer inte på någonting att skriva 
 
• Att Nils hade sitt plåster 
 
• Att Berra knep morfar (Nils) i benet och att 

morfar inte fick gå så långt 
 
• Att de drack kaffe 
 
• Att de inte kunde/fick gå och fiska 
 
• Att vi inte fick kakor (som Ulf och Berra i 

boken?) 
 
• Att han dog 
 
• Att han begravdes 
 
• Hur boken slutade 
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Jag undrar…? 

 
• Vad hette författaren? 
 
• Varför flög inte draken? 
 
• Varför det började blöda när han rakade sig 

(Nils)? 
 
• Vem var vem i Kan du vissla Johanna? 
 
• Hur fick han (Berra?) en farmor? 
 
• Hur fick han (Berra?) en farfar? 
 
• Hur gammal Du (vem? Figurerna i boken 

eller Tony) är? 
 
• Hur fick han (Berra?) en morfar? 
 
• Hur många år är morfar? 
 
• Vad hade han (Nils) gjort på hakan? 
 
• Hur han (Nils?) dog? Hur kunde han dö? 
 
• Hur såg slipsen ut? 
 
• Varför pallade de körsbär? 
 
• Om de finns på riktigt? 
 
• Hur kunde de köpa så mycket med så lite 

pengar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mönster  

• Första mötet  

• Fika  

• Plåster  

• Draken 

• Födelsedagskalaset 

• Slutet 

• Övrigt 
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Ytterligare frågor kring boken med 

sammanfattande av elevernas svar och som 

skrevs på tavlan. 

Hur stämmer boken med verkligheten (kan den 

vara sann)? 

• Här svarar eleverna blandat, men 

flertalet anser att det mesta kan vara 

sant. Det som inte upplevs trovärdigt är 

att Nils klättrar i träd. 

 

 

När du såg boken första gången vad tänkte du? 

Här följer exempel på några svar som noterades: 

• Att boken skulle handla om en flicka 

Kan ni föreställa er/se bilder av det som händer i 

boken?  

• Att boken skulle handla om två pojkar 

och en flicka 

• När Berra lyfts upp på bordet • Att boken skulle handla om en drake 

som hette Johanna 

 

• När de gör en drake och använder 

slipsen 

Har du hört eller läst boken tidigare? • När Nils klättrar i trädet 

• Ingen hade läst boken men flera hade 

sett filmen 

 

• När Nils ramlar ner 

• När Nils begravs och Berra visslar 

 
Var boken annorlunda mot filmen? Blev du förvånad över något dina kamrater sa 

under samtalet och som du inte själv tänkt på? • Filmen var bättre för att då såg man 

hela tiden vad som hände i rörliga 

bilder 

 

• Ingen uttryckte förvåning över vad 

klasskamraterna hade sagt 

 
Hur skulle boken kunnat göras bättre (ett tips till 

författaren)? 
Skulle du nu vilja läsa boken själv? 

• Flera var intresserade 
• Den skulle inte sluta så sorgligt 

• Det kunde ha varit mer action 

 

 

 

• En majoritet hävdade att de hellre 

skulle se filmen igen 
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