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Sammanfattning
I examensarbetet undersöks och utvärderas Litteraturhuset Trampolins högläsningsprojekt
Sandvargen, där 14 klasser från förskoleklass till årskurs tre deltagit. Projektets syfte var att
stimulera elevers läslust och läsförståelse genom att lyfta fram högläsning och eget skapande
som metod. Med utgångspunkt i ett lärarperspektiv beskrivs och diskuteras projektet i relation
till läroplanen, teorier och tidigare forskning. Syftet var att undersöka om de intervjuade
lärarna upplevt att eleverna utvecklat en ökad läslust och läsförståelse genom deltagandet i
projektet. Ett annat syfte var att ge en bild av hur lärare kan arbeta med estetiska uttryckssätt i
kombination med högläsning med stöd av läroplanen. För att undersöka vilka upplevelser de
deltagande lärarna har av projektet genomfördes kvalitativa intervjuer med sex lärare.
Undersökningen har använt kvalitativ metod med fenomenologisk och hermeneutisk ansats.
Materialet har även bestått av kvalitativa analyser av projektets handledning samt
kvantitativa och kvalitativa analyser av projektets utvärdering. Analyserna undersökte om
Litteraturhuset Trampolins mål och pedagogiska intentioner med Projektet Sandvargen
förverkligats. Resultaten indikerar att projektet skapat goda förutsättningar för ökad
läsförståelse samt skapat positiva effekter på elevernas läslust. Vidare visar resultatet att
projektet pedagogiska intentioner inte har uppfyllts eftersom lärarna använt högläsning som
metod men inte kopplat högläsningen till eget skapande.
Nyckelord: multimodalitet, literacy, högläsning, textsamtal, läsförståelse, läslust och estetiska
uttryckssätt.
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Förord
Vi vill tacka Karin Forsgren Anderung och hennes kollegor på Litteraturhuset Trampolin för
att vi fick möjligheten att lära oss mer om och inspireras av deras verksamhet. Vi riktar även
ett stort tack till de lärare vi intervjuat för att de ställde upp på att träffa oss och för all
inspiration som dessa möten gett. Arbetet med examensarbetet har krävt både stöd och
vägledning, vi vill särskilt tacka vår skarpsynta handledare Katharina Andersson för all
feedback och inspiration.
Yoga och hundpromenader, skogen och storstädning har fungerat som återhämtning i arbetet
med examensarbetet. Vi vill slutligen tacka Micke och Boris som under denna tid varit extra
bra på att sköta markservicen.
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1. Inledning och bakgrund
Detta examensarbete kommer att handla om Projektet Sandvargen som var ett högläsningsprojekt skapat av Litteraturhuset Trampolin i Sandviken. Projektet riktade sig till elever i
förskoleklass upp till årskurs tre och genomfördes under slutet av 2016 fram till våren 2017. I
projektet ingick bland annat högläsning, textsamtal och olika estetiska uttryckssätt. Projektets
mål var att skapa positiva effekter på läsförståelse och läslust.
Vi som skriver detta examensarbete är lärarstudenter och vi kommer att utgå från ett
lärarperspektiv vilket medför att läroplanen (Skolverket, 2011) är en central del av detta
examensarbete och kommer att fungera som en röd tråd i texten. Läroplanens beskrivning av
att skolans arbete ska innehålla olika kunskapsformer som tillsammans bildar en helhet, har
varit en av utgångspunkterna för lärarperspektivet:
Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en
varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma
erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och
förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en
helhet. (...) Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och
utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans,
musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En
harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna
sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter (Skolverket 2011:10).

Skolan ska därmed ge eleverna rika möjligheter att uppleva och pröva olika uttryckssätt samt
få kännedom om samhällets kulturutbud (Skolverket, 2011:14). Denna syn på kunskap och
uttrycksformer kopplar vi till den sociokulturella och multimodala synen på kommunikation,
språk och lärande där en god språklig kompetens handlar om mer än tal och skrift:
Vi kommunicerar med andra människor för att skapa mening i tillvaron, det vill säga för
att göra oss förstådda och för att förstå andra och världen omkring oss. Genom det
kommunikativa meningsskapandet är vi såväl bärare och medskapare som förändrare av
de sammanhang vi lever i.
Meningsskapande kommunikation kan ske på olika sätt, exempelvis genom samtal,
litteratur, film, bild, musik, drama, dans och rörelse. Inom forskningen talar man om att
meningsskapandet alltid är medierat, vilket betyder att det alltid sker via olika språkliga
uttrycksformer eller kanaler. I olika situationer förhåller vi oss på olika sätt och använder
olika sinnen och olika redskap för att kommunicera - vi talar, lyssnar, läser, skriver, ser,
luktar, smakar, gör och gestaltar (Liberg et al., 2007:8).

Vi kommer i examensarbetet utgå från att Litteraturhuset Trampolin delar denna syn på
kommunikation, språk och lärande. Litteraturhuset Trampolins verksamhet utgår från
berättande i kombination med estetiska uttryckssätt och binder ihop aktuell forskning med
6

olika metoder. Barn, unga och vuxna får delta i olika typer av estetiska uttryckssätt på deras
fysiska plats som kallas för Trampolin. Vi har fått möjlighet att utvärdera Litteraturhuset
Trampolins högläsningsprojekt Sandvargen eftersom de själva sett ett behov av mer
fördjupade utvärderingar än vad de kan genomföra på egen hand. Vår utvärdering kommer att
utgå från ett kritiskt och framåtsyftande perspektiv. Resultaten av vår undersökning kommer
inte att bedömas utan beskrivas och diskuteras i relation till teorier och tidigare forskning.

1.1 Syfte och frågeställningar
Första steget i examensarbetet är att analysera texter om Litteraturhuset Trampolin och
Projektet Sandvargen samt att intervjua verksamhetsutvecklaren på Litteraturhuset Trampolin.
Syftet med första steget är att det ska utgöra en bas för vår förståelse för Litteraturhuset
Trampolins verksamhet och Projektet Sandvargen. Resultatet från detta första steg kommer
inte redovisas som resultat eller analyseras eftersom det endast kommer att användas för att
beskriva verksamheten och projektet i examensarbetets bakgrund. De följande tre steg
kommer ligga till grund för vårt resultat och analyser.
Det andra steget är att analysera projektets handledning och den utvärdering som
genomfördes av Litteraturhuset Trampolin. Det tredje steget kommer att komplettera och
fördjupa vår förståelse för lärarnas upplevelser av Projektet Sandvargen genom intervjuer med
sex av de lärare som deltagit i projektet. Det fjärde steget kommer att jämföra och analysera
Litteraturhuset Trampolins mål och pedagogiska intentioner med de intervjuade lärarnas
upplevelser för att se om de överensstämmer.
Examensarbetet har två syften. Det första syftet är att undersöka om de intervjuade lärarna
upplever att eleverna utvecklat en ökad läslust och läsförståelse genom deltagandet i
högläsningsprojektet Sandvargen. Det andra syftet är att ge en bild av hur lärare kan arbeta
med estetiska uttryckssätt i kombination med högläsning med stöd av läroplanen. Utifrån
ovanstående syfte formuleras följande frågeställningar:
– Vilka upplevelser har sex av de medverkande lärarna av Projektet Sandvargen?
– Har Litteraturhuset Trampolins mål och pedagogiska intentioner med Projektet
Sandvargen förverkligats?
Vår önskan är att examensarbetet ska leda till ny kunskap. Vi vill synliggöra Litteraturhuset
Trampolins verksamhet och lyfta Projektet Sandvargens möjligheter och eventuella
utvecklingsområden. Vi önskar att examensarbetets resultat används i utvecklande syfte av
Litteraturhuset Trampolin.

1.2 Bakgrund
De internationella kunskapsmätningarna PISA och PIRLS som genomfördes 2009, 2011 och
2012 visade en tydlig nedgång för de svenska elevernas resultat i läsförståelse (Skolverket,
2010:10, 2013:13). Dessa negativa resultat kom att leda till ett flertal larmrapporter på
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nationell nivå vilket medförde ett sökande efter olika tänkbara anledningar till de försämrade
resultaten. Regeringen agerade bland annat genom att tillsätta Litteraturutredningen
(Kulturdepartementet, 2011). I Litteraturutredningens slutbetänkande uttrycktes en oro för
ungas läsfärdigheter och läsvanor eftersom resultaten visade att det hade skett en försämring
mellan åren 2002 och 2012. Denna försämring var tydligast hos pojkar. Utredningen visade
även stora skillnader mellan olika socioekonomiska grupper (Kulturdepartementet,
2012:11–12). Vidare föreslog utredningen en mängd åtgärder för att “alla i Sverige, oavsett
bakgrund och förutsättningar, ska ha god läsfärdighet och tillgång till litteratur”
(Kulturdepartementet, 2012:13). Avsikten med de åtgärder som Litteraturutredningen föreslog
var att de skulle öka barns och ungas läsfärdigheter och läsmotivation. En av dessa åtgärder
fick Skolverket ansvar att genomföra och den handlade om kompetensutveckling för lärare
(Kulturdepartementet, 2012:13). Denna åtgärd kallas idag för Läslyftet. Läslyftets effekter
utvärderas kontinuerligt, sedan starten 2014, och den slutliga redovisningen kommer att ske i
slutet av 2018 (Utbildningsdepartementet, 2013:2–3). En annan av Litteraturutredningens
åtgärder resulterade i att stärka folkbibliotekens utvecklingsarbete inom det läsfrämjande
området. Denna del fick Statens kulturråd i uppdrag att genomföra genom att “ta initiativ till,
samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse”
(Kulturdepartementet, 2012:15).
I de senaste PISA- och PIRLS-studierna (Skolverket, 2016b:20; 2017c:20) som genomfördes
under 2015 och 2016 visade svenska elever en förbättring av resultaten i läsförståelse.
PISA-mätningen visade att Sverige låg över genomsnittet för OECD-länderna. Även om dessa
resultat var glädjande ska de ställas mot det faktum att genomsnittet för OECD-länderna
sjunkit sedan mätningen 2012 (Skolverket, 2016b:48). Vidare är det oroväckande att
resultaten visar ett ökat avstånd mellan hög- och lågpresterande elever (Skolverket,
2016b:22). Även den senaste PIRLS-studien (Skolverket 2017c) visar att de svenska
elevernas resultat i läsförståelse förbättras sedan 2011 (Skolverket, 2017c:20). Studien visar
också att en ökad andel elever får undervisning i lässtrategier än tidigare, samtidigt visar
resultaten att svenska elever får mindre undervisning om lässtrategier1 än genomsnittet i
OECD-länderna och EU (Skolverket, 2017c:66–67). De förbättrade resultaten i läsförståelse
gäller alla elevgrupper utom “gruppen elever födda i Sverige med utlandsfödda föräldrar”
(Skolverket, 2017c:30). Resultaten påvisar fortsatta stora skillnader “mellan flickor och
pojkar, mellan elever från olika socioekonomisk bakgrund och mellan elever med olika
migrationsbakgrund” (Skolverket, 2017c:30). Det finns stora likheter mellan Litteraturutredningens (Kulturdepartementet, 2012) slutbetänkande och resultaten från PIRLS 2016
(Skolverket, 2017c). Båda visar att det finns anledning till oro eftersom elever läser mindre på
sin fritid än tidigare (Kulturdepartementet, 2012:12; Skolverket, 2017c:67). Skolverket
(2017c:67) beskriver att dessa förändrade läsvanor kan bero på att elever läser på ett annat sätt
än tidigare, till exempel färre böcker och andra längre texter till förmån för kortare texter på
nätet. Resultaten från PIRLS 2016 visar att elevers läsvanor förbättrats (Skolverket, 2017c:67)
samtidigt kvarstår en oro kring de förändrade läsvanorna som Litteraturutredningen
1

De olika mentala verktyg läsare använder för att förstå texter (Skolverket, 2016a:19).
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(Kulturdepartementet, 2012:11–12) och PIRLS 2016 (Skolverket, 2017c:67) påvisat.
Skolverket (2017c:67) menar att sambandet mellan de förändrade läsvanorna och
förbättringarna i resultaten behöver undersökas närmare. Både PISA 2015 och PIRLS 2016
visar förbättrade resultat och den nedåtgående trenden har därmed brutits men det är ännu för
tidigt att säga att trenden har vänt (Skolverket, 2017c:66). Utifrån vårt lärarperspektiv ser vi
att skolan därför behöver fortsätta att utveckla undervisningen för att kunna höja resultaten i
läsförståelse och för att minska klyftan mellan hög- och lågpresterande elever.
Det uppdrag som Kulturrådet fick ansvar för att genomföra handlade om att främja läsning
utanför skolan. I uppdraget ingick även att verka för ökat samarbete mellan olika professioner
som till exempel lärare och bibliotekspersonal. Kulturrådets del av uppdraget handlar om
läsfrämjande arbete utanför skolan och Skolverkets del handlar om det läsfrämjande arbetet
inom skolan. Det finns ingen tydlig gräns mellan dessa två uppdrag men det är inte heller
meningen eftersom de läsfrämjande insatserna utanför skolan även har en positiv effekt för
skolan (Kulturrådet, 2014:3). Kulturrådets arbete utgår från “litteraturen som konstform och
läsningen som konstnärlig upplevelse och väg till bildning” (Kulturrådet, 2014:4). Vidare
syftar uppdraget att utveckla kvalitén på läsfrämjande projekt genom uppföljning, utvärdering
och spridning av framgångsrika projekt. Kulturrådet arbetar också för att sprida aktuell
forskning inom området för att stärka kompetensen och den vetenskapliga förankringen. Jonas
Andersson fick i uppdrag av Kulturrådet att skriva en kunskapsöversikt om läsfrämjande
metoder och forskning inom området (Kulturrådet, 2014:4). I kunskapsöversikten (Andersson,
2015) presenteras aktuella metoder och forskning om läsfrämjande arbete. Andersson
(2015:8) beskriver att det finns en problematik med att få läsfrämjande projekt utvärderas.
När ett läsfrämjande projekt inte utvärderas förloras möjligheten att sprida dess eventuella
lärdomar och kunskaper.

1.3 Litteraturhuset Trampolin
Litteraturhuset Trampolin beskrivs som en unik mötesplats med verksamhet för barn och unga
på Kulturcentrum i Sandviken. Verksamhetens mål är att främja barn och ungas
språkutveckling och läslust genom olika projekt inom och utanför skolan där fokus ligger på
berättande genom olika uttryckssätt (Klang, 2015:5). Litteraturhuset Trampolins verksamhet
består av tre olika delar: Trampolin, kunskapscentret och forskningsresursen. Trampolin är
den fysiska mötesplatsen där Litteraturhuset Trampolin bedriver huvuddelen av sin
verksamhet såsom öppen verksamhet, workshops, seminarier och föreläsningar. Som ett
exempel på Litteraturhuset Trampolins breda verksamhet har de i samarbete med Sandvikens
folkbibliotek gjort en film för blivande föräldrar som handlar om högläsningens möjligheter
för barns språkutveckling (Upptäck språket! En film om små barns språkutveckling och
högläsningens magi, 2017). Genom filmen vill Litteraturhuset Trampolin informera om och
inspirera föräldrar till högläsning i hemmen eftersom forskning visar att det är en viktig faktor
i barns tidiga språkutveckling (Folkesson, 2015; Liberg et al., 2007:27–28). Litteraturhuset
Trampolins samarbete med kommunens bibliotek syftar till att främja läsning genom att
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inspirera föräldrar att läsa högt för sina barn och därigenom skapa förutsättningar för läslust
hos de barn som ännu inte kan läsa själva. De arbetar även för att skapa läslust hos de barn
som kan läsa. Verksamheten har olika projekt kopplade till förskola och skolan där målet är
att eleverna utifrån berättelser ska uttrycka sig med olika uttryckssätt (Klang, 2015:5). Tanken
är att projekten ska inspirera lärare att fortsätta arbeta med dessa metoder även efter
projektens slut. De erfarenheter och feedback som projekten genererar använder
kunskapscentret för metodutveckling2. Kunskapscentret sprider information om metoder och
aktuell forskning, det vill säga är länken mellan praktik och forskning. Informationen sprids
genom deras egna blogg Litteraturhusbloggen, nyhetsbrev och sociala medier (Instagram och
Facebook). Litteraturhuset Trampolins strävan efter att basera sin verksamhet på vetenskaplig
grund för oss in på den tredje delen, forskningsresursen. Syftet med forskningsresursen är att
sprida befintlig forskning och att bidra till ny forskning inom området (Litteraturhuset
Trampolin, 2014). För att säkerställa kvalitén och utvärdera resultaten behöver både
verksamhet och projekt följas upp (Andersson, 2015:17; Litteraturhuset Trampolin, 2014).
Litteraturhuset Trampolin har olika samarbetspartners för att kunna förmedla erfarenheter från
praktiken till forskningen och för att förmedla aktuell forskning till praktiken. Dessa
samarbetspartners varierar mellan de olika projekten.
Litteraturhuset Trampolin baserar sin verksamhet på multimodala teorier, literacy,
barnkonventionen, barnets perspektiv och barnperspektiv. Två forskare som Litteraturhuset
Trampolin inspirerats av är Fredrik Lindstrand som forskat om multimodalitet och Carina Fast
som forskat om literacy. För Litteraturhuset Trampolin handlar det multimodala perspektivet
om att barnen behöver en mängd olika sätt att uttrycka sig på. Det handlar om att uttrycka sig
genom olika språk och uttryckssätt som talspråk, skriftspråk, bild, form, film, teater och
musik. Literacy handlar om de sociala och kulturella sammanhang som människor deltar i och
hur de påverkar hur vi människor läser och tolkar texter. Carina Fasts (2007) forskning har
visat att eleverna har en mängd sociala och kulturella erfarenheter av texter innan de börjar
skolan. Fast benämner den här erfarenheten som elevernas språkliga och kulturella ryggsäckar
(Fast, 2007:15), inspirationen till ryggsäcksmetaforen är hämtad från Pat Thomson (2002:15).
För Litteraturhuset Trampolin är det viktigt att utgå från elevernas ryggsäckar och skapa
möjligheter för barnen att öppna dem (Klang, 2015:3). Barnkonventionen (UNICEF, 2009) är
en annan viktig utgångspunkt för Litteraturhuset Trampolins verksamhet. Det är framförallt
två artiklar som lyfts fram: artikel 13 som handlar om barns rätt till yttrandefrihet och artikel
31 som handlar om barns rätt till kultur (UNICEF, 2009:18–19, 28–29; Litteraturhuset
Trampolin, 2017a). För Litteraturhuset Trampolin är det viktigt att både synliggöra och
medvetandegöra skillnaden mellan barnperspektiv och barns egna perspektiv (Klang, 2015:3).
Barnperspektiv innebär att vuxna sätter sig in i barnens situation medan barnets perspektiv
innebär att barnens egna åsikter och tolkningar värdesätts och att de blir medskapare av
kunskap (Litteraturhuset Trampolin, 2017b:2).

2

Karin Forsgren Anderung, verksamhetsutvecklare på Litteraturhuset Trampolin, intervju den 19 februari 2018.
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1.4 Projektet Sandvargen
Litteraturhuset Trampolin arbetar med olika projekt. Vi har valt att undersöka
högläsningsprojektet Sandvargen vars målgrupp är elever i förskoleklass upp till årskurs tre.
Syftet med projektet var att främja läslust och läsförståelse genom högläsning ur boken
Sandvargen (Lind, 2002), med uppföljande textsamtal och uppgifter där eleverna fick arbeta
med estetiska uttryckssätt samt två tillfällen med workshops på Trampolin (Bilaga A:1).
Projektet genomfördes under slutet av 2016 och början av 2017. Det var 14 klasser, från
förskoleklass till årskurs tre, från sju skolor i Sandvikens kommun som deltog tillsammans
med sina lärare. Projektet avslutades med en utvärdering i form av en enkät som skickades ut
till de lärare som deltagit i projektet.
1.4.1 Boken Sandvargen
Boken Sandvargen (Lind, 2002) är en filosofisk bok med ett lekfullt språk som handlar om
både de små och stora frågorna i livet. Sandvargen är väl lämpad för högläsning eftersom
kapitlen är korta (tar cirka tio minuter att högläsa) och är fristående, dessutom innehåller varje
kapitel många uppslag till samtal om innehållet. Det är även lätt för både barn och vuxna att
relatera till de tankar, känslor och situationer som uppstår i boken3. Boken kan beskrivas som
följande:
När Zackarinas mamma och pappa inte vill leka med henne går hon ner till stranden och
pratar med Sandvargen i stället. Han har alltid tid och lust att göra något kul. Sandvargen
är glittrig och sandgul och har funnits i evighet. Han har fantastiska saker att berätta, och
han förklarar så bra sånt som Zackarina inte förstår. Till exempel att blåmärken är
medaljer som man får när man har gjort något våghalsigt. Sandvargen är också bra på att
övertyga Zackarina om att hon inte behöver vara rädd för monster och mörker. Fantasifullt
och språkligt nyskapande med rim och alliteration (Boktipset, 2018).

För att ge en tydligare bild av boken och dess huvudpersoner har vi valt ut ett stycke ur
boken:
- Det är så dumt, sa hon och gjorde en ängel i sanden. Alla bara jobbar och jobbar och
ingen har tid att göra någonting!
- Jag jobbar också, sa Sandvargen.
- Det gör du ju inte, sa Zackarina. Du sitter ju bara still!
Hon reste sig upp och försökte stå på händer. Det var ganska svårt.
- Jag jobbar visst, sa Sandvargen. Arbetar och sliter som en galning. Jobbar nästan ihjäl
mig, ser du väl.
- Men du gör ingenting, sa Zackarina och slog en kullerbytta.
- Just det, sa Sandvargen. Jag gör ingenting, och jobbet heter ingenting, och det är det
svåraste jobbet som finns. Han suckade tungt.
- Jag förstår inte hur jag ska orka, sa han. Det är så jobbigt!
3
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- Men jag kan hjälpa dig, sa Zackarina och satte sig ner bredvid Sandvargen. Hur gör
man?
Sandvargen visade och Zackarina gjorde likadant. Snart märkte hon att Sandvargen hade
rätt. Ingenting-jobbet var verkligen svårt. Man måste sitta absolut stilla och göra absolut
ingenting. Man fick inte prata, inte vifta på tårna, inte ens peta med fingret i sanden. Man
måste göra bara ingenting, hela tiden! Zackarina satt stenstilla ända tills det värkte i hela
kroppen. Hon pustade och stönade, och just när hon kände att hon inte orkade jobba en
sekund till, så sträckte Sandvargen på sig.
- Åh, äntligen, sa han. Äntligen är vi klara!
Han vände sig mot henne och log med sina tusen vassa tänder (Lind, 2002:14-15).

1.4.2 Projektet Sandvargens delar
Projektet inleddes och avslutades med en workshop på Trampolin. Alla klasser bjöds in genom
en ljudfil från bokens huvudperson Zackarina där hon sa att: Mamma bara jobbar och jobbar.
Vill ni komma och leka med mig? När klasserna kom till Trampolin möttes de av en person
som spelade Zackarina och som bjöd in barnen hem till sig. Zackarinas mamma satt som
vanligt och jobbade och hade inte tid att lyssna. Zackarina lät barnen komma med förslag på
frågor till mamman för att testa om hon lyssnade. Mamman sa bara: Vad trevligt! som svar på
alla tokigheter som barnen och Zackarina sa. På det här sättet blev barnen medskapare av
berättelsen och varje möte mellan Zackarina, mamman och en ny grupp barn blev på så sätt
unikt4. Barnen och Zackarina lekte tillsammans i hennes rum och lyssnade på havet i en
snäcka som hon fått från sin kompis Sandvargen. De lekte också hav med ett stort blått
tygstycke. Zackarina visade barnen att hon fått ett brev från Sandvargen där han bjöd hem
henne till sig, men hon visste inte hur hon skulle komma dit eftersom hon inte visste var
Sandvargen bodde. Efter leken läste mamman första kapitlet i boken som handlade om hur
Zackarina träffade Sandvargen för första gången. Genom läsningen fick barnen ledtrådar till
hur det kan se ut där Sandvargen bor och sen blev de inbjudna till mammans ateljé. Där fick
de i små grupper skapa hur de trodde att det såg ut där Sandvargen bodde med hjälp av magisk
sand och en mängd andra material. Barnen fotograferade sina skapelser med iPad och beskrev
sin version av Sandvargens hem. De fick hjälp att skapa en bok som bestod av klassens bilder
och texter. Boken projicerades sedan på väggen så att alla kunde se varandras skapelser
(Folkesson 2017a, 2017b). Denna bok skickades senare digitalt till respektive klass5. Klassen
fick med sig ett exemplar av boken Sandvargen för att fortsätta med högläsning i skolan. De
fick även med sig en handledning med tips och inspiration för vidare arbete med boken
(Sandvikens kommun, 2017; Folkesson, 2017a, 2017b; Bilaga A). Handledningen (Bilaga A)
innehöll förslag på samtalsfrågor och uppgifter som handlade om eget skapande i form av
bland annat bild, drama, musik och skriven text med koppling till olika kapitel i boken.
Innan projektet startade hade Litteraturhuset Trampolin planer på att bjuda in till ett
författarbesök med Sandvargens författare, Åsa Lind. Under projektet uttryckte många av de
deltagande barnen önskemål om att få träffa Sandvargen. Litteraturhuset Trampolin
4
5
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värdesätter barns åsikter och idéer och vill i största möjliga mån utgå från dem när de planerar
och genomför sin verksamhet. Det ledde till att alla deltagande klasser bjöds in till ett tekalas
med både Sandvargen och författaren Åsa Lind på Musikverket (på Kulturcentrum i
Sandviken) som en avslutning på projektet6. I samarbete med Kulturskolans och drama- och
musiklärare skapades ett annorlunda författarbesök där de återskapade när Sandvargen bjuder
hem Zackarina på tekalas. Precis som i boken Sandvargen, i kapitlet Hemma hos Sandvargen
fick barnen ett brev med en inbjudan från Sandvargen. Musikverket hade inretts som en
sandstrand med filtar och picknick-korgar med fika till klasserna och på scenen fanns
solstolar, badleksaker och ett kafébord med parasoll. Zackarinas pappa satt i en stolstol och
läste, en okänd dam satt vid kafébordet och skrev medan Sandvargen och Zackarina pratade,
dansade och sjöng tillsammans med barnen. Den okända damen visade sig senare vara
författaren Åsa Lind som svarade på barnens frågor som de skickat i förväg (Folkesson 2017a,
2017b).

1.5 Utvärderingar av läsfrämjande projekt
Litteraturhuset Trampolin har sett ett behov av utvärderingar av sina projekt7. De genomför
redan utvärderingar i form av frågeformulär som skickas till de som deltagit i projekten.
Dessa frågeformulär består till största del av fasta frågor vilket inte alltid ger så mycket
information, därför önskar Litteraturhuset Trampolin att utvärdera sina projekt på ett mer
omfattande sätt än vad de själva har möjlighet att göra. Vi hade hört talas om Litteraturhuset
Trampolin och deras önskan om att få något av sina projekt utvärderade, tidigare under
utbildningen, därför tog vi kontakt med dem och fick möjlighet att undersöka Projektet
Sandvargen.
Enligt Andersson (2015:17) är det viktigt att följa upp läsfrämjande projekt för att identifiera
brister och utvecklingspotential, men det handlar också om att synliggöra verksamheter, deras
förtjänster och möjlighet att sprida kunskap och erfarenheter. Amira Sofie Sandin (2011:74)
har i sin studie Barnbibliotek och lässtimulans - Delaktighet, förhållningssätt, samarbete visat
att de utvärderingar som görs av läsfrämjande initiativ sällan undersöker de resultat eller
effekter som projekt har gett utan istället beskriver hur projekten har genomförts. Om
projektens resultat och effekter inte utvärderas är det svårt att veta om projekten lyckats
åstadkomma det som varit målet (Sandin, 2011:74). För att en utvärdering ska kunna komma
fram till om ett projekt uppnått sitt syfte behöver utvärderingen utgå från projektets mål.
Andersson (2015:17) lyfter detta som ett problem eftersom många projekt inte har uttalade
konkreta mål, vilket medför att det blir svårt att utvärdera när det gäller resultat och effekter.
Sandin (2011:120) menar att utvärderingar ska innehålla en jämförelse av syfte och mål i
förhållande till resultatet. Utvärderingar som inte beskriver vad som utvärderas och hur det
gjorts eller vilket resultat det fått, är bristfälliga enligt Sandin (2011:120). Om syftet med en
utvärdering är att se vilka metoder som varit framgångsrika så kan en bristfällig utvärdering
6
7
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medföra att resultatet inte sprids och leder på så sätt inte heller till ny kunskap (Sandin,
2011:120).

1.6 Läroplanens koppling till Projektet Sandvargen
Vi kommer i följande att beskriva skolans övergripande mål och uppdrag, de demokratiska
och kompensatoriska uppdragen samt kunskapsuppdraget. Utifrån vårt lärarperspektiv har vi
valt ut delar av läroplanen (Skolverket, 2011) som har relevans för vårt syfte och
frågeställningar samt för de delar som ingått i Projektet Sandvargen.
Den svenska skolan har ett demokratiskt uppdrag som ska främja “förståelse för andra
människor och förmåga till inlevelse” samt förmedla demokratiska arbetssätt (Skolverket,
2011:7). Alla elever ska utveckla goda språkliga kunskaper så att de kan delta i det
demokratiska samhället. Idag ställs det dessutom högre krav på språklig kompetens än
tidigare i och med samhällets utveckling och digitalisering (Boberg & Högberg, 2014:88).
Skolan har även ett kompensatoriskt uppdrag, vilket innebär att alla elever ska ges likvärdiga
möjligheter till utbildning. Skolverket (2011:8) skriver:
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas
bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. (...) En likvärdig utbildning innebär
inte att under visningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska
fördelas lika. (...) Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har
svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika
för alla.

Litteraturutredningen (Kulturdepartementet, 2012:11–12), PISA 2015 (Skolverket, 2016c:22)
och PIRLS 2016 (Skolverket, 2017c:67) resultat visade på stora skillnader mellan hög- och
lågpresterande elever, pojkar och flickor och elever med olika socioekonomisk bakgrund.
Med det som bakgrund blir skolans kompensatoriska uppdrag ännu viktigare.
Litteraturhuset Trampolin har, i Projektet Sandvargen, utgått från den skönlitterära boken
Sandvargen och använt högläsning, textsamtal och eget skapande som metod. Vi kommer
därmed koncentrera oss på de delar av kursplanen i skolämnet svenska som ingått i projektet.
Skolverket skriver att undervisningen bland annat ska ge eleverna möjlighet att utveckla
språket, stimulera intresset för att läsa och skriva, ge kunskaper om hur tankar och åsikter
uttrycks och formuleras i tal och skrift. Kursplanen betonar att eleverna ska ges möjligheter
att uttrycka sig genom olika medier och estetiska uttrycksformer. “I mötet med olika typer av
texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla
sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden” (Skolverket, 2011:252). I
kursplanen för ämnet svenska skriver Skolverket:
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Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket
utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra
känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå
och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts
(Skolverket, 2011:252).

Skönlitteratur har en stark roll i kursplanen och genom undervisningen ska eleverna ges “rika
möjligheter att läsa och upptäcka glädjen i att med hjälp av litteraturen förflytta sig i tid och
rum och ta del av andras berättelser” och därigenom utveckla läslust och läsintresse
(Skolverket, 2017b:7). “Genom att eleverna får föra diskussioner om livsfrågor utifrån
litteraturen kan undervisningen uppnå syftet att eleverna ska utveckla sitt språk, den egna
identiteten och sin förståelse för omvärlden” (Skolverket, 2017b:7).
Det finns även en demokratisk aspekt i att arbeta för att alla elever utvecklar en god
läsförmåga.
Att kunna läsa, förstå, tolka och tala om olika texter, både eftertänksamt och kritiskt, är en
individuell rättighet. Det är också en förutsättning för att kunna värna om de demokratiska
värderingar och den värdegrund som samhället bygger på. För att eleverna ska få en god
läsutveckling behöver de få en medveten undervisning i läsförståelse redan i de första
skolåren. Eleverna behöver sedan få fortsatt stöd genom hela grundskolan för att bli
aktiva, eftertänksamma och kritiska läsare. God läsförståelse påverkar möjligheterna att
utveckla kunskap i alla skolämnen och genom hela skoltiden. God läsförståelse är också
nödvändig för att klara sig i ett samhälle som bygger på skriftspråklig kompetens. För att
kunna argumentera och delta i olika beslutsprocesser krävs både förmåga att kunna
uttrycka sig, få andra att lyssna och att kritiskt läsa olika texter (Skolverket 2016a:8).

Enligt det centrala innehållet i kursplanen för årskurs ett till tre ska undervisningen bland
annat innehålla:
- Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens
form och innehåll.
- Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
- Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
- Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
- Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
- Skillnader mellan tal och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge
och kroppsspråk (Skolverket, 2011:253-254).

“En förutsättning för att läsning också ska upplevas som en betydelsefull aktivitet, både i
skolåren och senare i livet, är att man förstår vad man läser och också känner engagemang och
har intresse för det man läser” (Skolverket 2016a:8). Av detta drar vi slutsatsen att
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läsförståelse är avgörande för en god läsförmåga. Förstår vi inte vad vi läser blir läsning inte
läsning en meningsfull aktivitet.
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2. Teori och tidigare forskning
I det följande kommer vi att beskriva de teorier och begrepp som varit centrala i vårt
examensarbete samt presentera aktuell svensk forskning inom dessa områden. Vi har valt ett
svenskt perspektiv eftersom examensarbetet både utgår från och handlar om en svensk
kontext. Analyserna av examensarbetets material påvisade dessa områden som viktiga både
för förståelsen av Projektet Sandvargen och som verktyg i våra analyser. De teorier och
tidigare forskning som används har en tydlig koppling till Litteraturhuset Trampolins
verksamhet, Projektet Sandvargen, läroplanen (Skolverket, 2011) samt till vårt analysarbete.
Vi har valt att utgå från källor som publicerats från 2007 och framåt, samtidigt har vi valt att
utgå från primärkällor vilket inneburit att några källor är äldre. I metodkapitlet kommer
urvalet av litteraturen att beskrivas mer utförligt.

2.1 Sociokulturellt perspektiv
Det sociokulturella perspektivet baseras på Vygotskijs teorier om att människor lär sig genom
deltagande i sociala och kulturella sammanhang (Säljö, 2014:297–298, 307). Utifrån detta
perspektiv är språket det viktigaste redskapet människor har för att kunna kommunicera. Med
språk menas inte bara talat och skrivet språk utan även andra teckensystem och uttryckssätt
samt ett samspel dem emellan (Säljö, 2014:300–302). Kommunikation och interaktion är
således centralt inom sociokulturell teori. Människor bär med sig olika erfarenheter baserat på
de sociala och kulturella sammanhang de deltagit i. De nya typer av medier som samhällets
utveckling gett upphov till ger möjligheter att utveckla nya kunskaper och kompetenser. Det
finns ingen tydlig gräns mellan det elever lär sig under sin fritid och i skolan, eftersom vi lär
oss saker hela tiden hänger det vi lär på fritiden också ihop med det vi lär i skolan (Säljö,
2014:305, 307). “Kunskap är inte något som överförs mellan människor utan något vi deltar i”
och därmed är det sociala samspelet avgörande för lärande (Säljö, 2014:307). Det
sociokulturella perspektivet utgår från att vi lär oss i samspel med andra människor, både barn
och vuxna. Vi kan även lära oss genom att ta efter andra. Det innebär till exempel att eleverna
lär genom att läraren modellerar (Phillips & Soltis, 2010:93–95). Det sociokulturella
perspektivet visar en syn på kommunikation, språk och lärande som återfinns i de övriga
teorier och forskning som presenteras i detta kapitel. Detta perspektiv har en tydlig koppling
till både läroplanens (Skolverket, 2011) och Projektet Sandvargens kontext. För att tydliggöra
kopplingen mellan det sociokulturella och multimodala perspektiven har vi valt att använda
oss av Vygotskijs fantasi- och kreativitetsteori.
2.1.1 Vygotskijs fantasi- och kreativitetsteori
Vygotskij menar att vi har två grundläggande typer av handlingar, den ena är reproducerande
handlingar som är kopplade till vårt minne. Antingen plockar man fram saker från sin
minnesbank eller avbildar något befintligt. Det som är typiskt för denna typ av handling är att
man inte skapar något nytt utan återger något som tidigare upplevts (Vygotskij, 1995:11). Den
andra typen av handling är den kreativa handlingen. Vygotskij menar att kreativiteten gör att
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människor är framtidsinriktade varelser som anpassar oss till olika miljöer och situationer,
därför “förändrar och skapar vi något nytt” (Vygotskij, 1995:13). Den kreativa handlingen
baseras på tidigare erfarenheter men ger upphov till någonting nytt och dessa handlingar
kallar Vygotskij för fantasi (Vygotskij, 1995:13).
Barn är kreativa och för att bevara denna kreativitet behöver vi ta den tillvara. Det vi skapar
genom vår fantasi baseras på våra tidigare erfarenheter. Ju fler erfarenheter vi gör, desto mer
fantasi kommer vi att utveckla (Vygotskij, 1995:15–19).
Den pedagogiska slutsats man kan dra av detta är att det är nödvändigt att vidga barnets
erfarenheter om vi vill skapa en tillräckligt stadig grund för dess skapande verksamhet. Ju
mer ett barn har sett, hört och upplevt, ju mer det vet och har tillägnat sig, ju större mängd
verklighetselement det besitter i sin erfarenhet, desto betydelsefullare och produktivare
blir dess fantasi vid i övrigt lika förutsättningar (Vygotskij, 1995:20).

Vidare menar Vygotskij att fantasin är ett medel som vidgar människors erfarenheter. Det
finns ett känslomässigt samband mellan fantasi och verklighet där fantasins bilder fungerar
som ett uttryck för känslor. På så vis kan vi uppleva autentiska känslor genom berättelser. Det
är också därför vi kan leva oss in i karaktärers känslor och perspektiv i berättelser utan att
själv ha upplevt samma situationer (Vygotskij, 1995:22–24). Vi har använt denna teori för att
påvisa värdet av skapande och fantasi, vilket är centralt i Projektet Sandvargen, samt som
verktyg i vårt analysarbete. Teorin används även för skapa förståelse för hur det
sociokulturella perspektivet interagerar med de estetiska och multimodala.
2.1.2 Multimodal teori
Människor är multimodala i sitt meningsskapande, det innebär att vi tolkar och skapar mening
genom de intryck vi får av olika uttrycksformer till exempel kroppsspråk, dofter, kläder,
känslor, ansiktsmimik, tal och skrift. De olika uttrycksformerna interagerar med varandra och
varje uttryck bygger på ett annat: “det jag sjunger, kan jag röra mig till; det jag sjunger och rör
mig till, har någon skrivit och det kan jag läsa; det jag sjunger och rör mig till och läser, kan
jag samtala om; det jag samtalar om kan jag läsa om; det jag samtalar och läser om kan jag
uttrycka i bild” (Liberg et al., 2007:9). Människor är multimodala i sitt lärande och därför
behöver skolan erbjuda en varierad lärmiljö där olika typer av kunskap kan utvecklas (Liberg
et al., 2007:9). Vi kommunicerar genom många olika uttryckssätt som exempel tal, skrift,
drama, musik, bild med mera. Ur ett vidgat textperspektiv kan texter vara mer än endast skrift
och omfattar både “verbala som ickeverbala språk, till exempel talspråk, skriftspråk,
bildspråk, musikens språk, dansens och rörelsens språk” (Liberg et al., 2007:8). Vi har använt
det multimodala perspektivet för att belysa att människor är multimodala i sitt
meningsskapande. Utifrån det vidgade textbegreppet är texter mycket mer än endast tal och
skrift. Vi använder således detta perspektiv för att förtydliga att människor kommunicerar
genom en mängd olika uttryckssätt och språk.
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Eva Borgfeldt (2017) har i sin avhandling, Det kan vara svårt att förklara på rader:
perspektiv på analys och bedömning av multimodal textproduktion i årskurs 3, undersökt
multimodalt textarbete i en flerspråkig undervisningskontext. Avhandlingens syfte var att
belysa och diskutera både möjligheter och svårigheter med bedömning av multimodalt
textarbete samt att undersöka vilka uttryckssätt och resurser eleverna anser vara betydelsefulla
i sitt meningsskapande (Borgfeldt, 2017:20). Materialet baserades på observationer och
intervjuer med en klass elever i årskurs tre och deras lärare samt 13 uppsättningar
multimodala texter, insamlade under ett läsår (Borgfeldt, 2017: 62–63, 68). Resultatet visade
att elever som hade svårt att uttrycka sig skriftligt ändå kunde visa sina kunskaper genom
multimodal textproduktion. Möjligheten för eleverna att uttrycka sig multimodalt troligen
ledde till en ökad motivationen för att skriva texter. De multimodala resurserna visade sig
även ha en kognitiv funktion i skapandet av texter (Borgfeldt, 2017:96). Samtliga elevers
meningsskapande gynnades av det multimodala textskapandet, oavsett elevernas modersmål
(Borgfeldt, 2017:100).
Borgfeldt (2017:118) påpekar att det är viktigare att fördjupa arbetet i några väl valda
uppgifter än att försöka hinna med allt i läroplanen. Även annan forskning lyfter vikten av att
välja några områden som är generaliserbara och på så sätt förutsättningar för djupinriktat
lärande (Håkansson & Sundberg, 2012:261). “Det här tycks vara en av skolans, och även
lärarutbildningens, primära uppgifter att göra såväl elever och blivande lärare uppmärksamma
på” (Borgfeldt, 2017:118). Resultaten visade även på de svårigheter som fanns i bedömningen
av multimodalt textarbete och att lärare behöver utveckla sin kompetens “för att kunna
planera, genomföra och bedöma det multimodala textarbete som lärande i ett mångkulturellt
samhälle i förändring kräver” (Borgfeldt, 2017:118). Vi har valt att använda oss av denna
avhandling eftersom den framhåller de möjligheter som multimodalt textarbete medför samt
de positiva effekter som multimodalt textarbete kan ha på elevers språkutveckling och
motivation.
2.1.3 Literacy
Länge innefattade begreppet literacy enbart läsande och skrivande men idag ingår också alla
sociala sammanhang där texter8 ingår (Schmidt, 2016:47). Literacy är nära relaterat till det
sociokulturella perspektivet och barns kunskaper i läsande och skrivande anses utvecklas i
samspel med andra människor, både vuxna och barn, och ständigt pågående (Fast, 2007:31,
33; Skolverket, 2016a:20). “Begreppet sätter in individen i ett föränderligt samhälle, där
kultur, social aktivitet, relationer, värderingar, attityder och känslor påverkar både användande
och produktion av olika texter” (Skolverket 2016a:20). Literacy innefattar “också
uppfattningar om vad läsning och skrivande är men även förmåga att förstå, tolka, använda,
skapa och kommunicera skriven text, bilder, foton, ljud och animeringar – både i analog och i
digital form” (Skolverket 2016a:20). Begreppet literacy använder vi för att understryka hur
elevers läs- och skrivutveckling samverkar i sociala och kulturella sammanhang. De sociala
8

Enligt det vidgade textbegreppet.
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och kulturella textsammanhang som elever deltar i påverkar deras språkliga erfarenheter och
kunskaper. Literacy har även en klar anknytning till Jönssons begrepp läsargemenskaper som
beskrivs längre fram i texten.
Carina Fast (2007) har studerat barns kulturella och sociala textvärldar. Fast (2007:16) har i
sin avhandling, Sju barn lär sig läsa och skriva: familjeliv och populärkultur i möte med
förskola och skola, undersökt betydelsen av läsande och skrivande för sju barn. De sju barnen
och deras familjer följdes under tre års tid i sina hem, i förskolan, förskoleklass och skolan.
Hon har utgått från det vidgade textbegreppet och undersökt vilka textorienterade aktiviteter
barnen medverkade i och i vilka sociala och kulturella sammanhang det skedde. Hon
undersökte även vilka erfarenheter barnen tilläts använda i övergången mellan hem, förskola,
förskoleklass och skola. Avhandlingen visade att de sociala och kulturella sammanhangen i
barnens familjer påverkade barnens möten med texter. Föräldrars intressen, värderingar, vanor
och samhällssyn bidrog till barnens kulturella kapital. Familjens ekonomiska villkor
påverkade också barnens vardagsliv och möten med texter (Fast, 2007:178).
Ett annat resultat var att barnen i stor utsträckning delade sitt engagemang för
populärkulturella texter med andra barn. Barnen drogs in i en gemenskap av berättande,
läsande och skrivande bland Pokémonkort, leksakskataloger och dataspel och vuxna var
exkluderade från denna textvärld. Avhandlingens resultat visade att barnen måste lämna
centrala och viktiga kunskaper om text utanför klassrummet och att det var sällsynt att det i
skolans värld uppstod en dialog kring barnens texterfarenheter utanför skolan. Med andra ord
tillvaratogs barnens texterfarenheter inte i skolan (Fast, 2007:180–181). Fast (2007:178)
visade tydligt hur elevers olika hemförhållanden påverkade de texterfarenheter som eleverna
bar med sig. Vi anser att detta understryker att elever bär med sig olika texterfarenheter som
bland annat är påverkade av socioekonomiska faktorer samt föräldrars intresse och vanor.
Detta perspektiv används i vår analys för att synliggöra vikten av skolans kompensatoriska
uppdrag.

2.2 Läsning
Projektet Sandvargen var ett högläsningsprojekt där den skönlitterära boken Sandvargen hade
en central roll. Därmed kommer den teori och tidigare forskning som presenteras enbart vara
inriktad på läsning av skönlitteratur. Vi kommer att beskriva olika teorier som är viktiga för
förståelsen av Projektet Sandvargen, av projektets mål som är läsförståelse och läslust samt
som verktyg i vårt analysarbete.
2.2.1 Läsförståelse
Läsförståelse är nödvändigt för att kunna kommunicera, lära och tillägna sig kunskaper inom
och utanför skolans värld. Skolverket (2016:18) skriver följande i kunskapsöversikten Att
läsa och förstå. Läsförståelse av vad och för vad?:
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God läsförståelse påverkar möjligheterna att utveckla kunskap i alla skolämnen och
genom hela skoltiden. God läsförståelse är också nödvändig för att klara sig i ett samhälle
som bygger på skriftspråklig kompetens. (...) Att läsa innebär alltid ett aktivt tankearbete,
både före, under och efter läsningen, oavsett om man läser skönlitteratur eller
sakprosa/faktatext. (...) Läsförståelse behöver därför förstås som en process av tolkning
och meningsskapande som pågår hela livet. Hur den utvecklas är beroende av vilka texter
man möter och hur man möter dem.

Läsförståelse är ett mångtydigt begrepp, vi utgår från Skolverkets (2016a:18) definition som
en “förmåga att kunna tolka, hantera information, skapa och omskapa mening i olika texter”.
Läsförståelse handlar om att läsa och förstå texter. Läsare använder samma tankeprocesser vid
läsning av skriven text som vid lyssnande till högläst text (Skolverket, 2016a:10). En god
läsförståelse är beroende av flera faktorer: läsaren, syftet med läsningen, vilken text som läses
och läsningens kontext (Skolverket, 2016a:19). Skolverket (2016a:18) skriver att läsförståelse
förutsätter en interaktion mellan läsaren och texten, vilket innebär att läsaren behöver vara
aktiv i sin läsning.
Louise M. Rosenblatt (2002:235) menar att läsning bör ses som en transaktion mellan läsare
och text, den så kallade transaktionsteorin. Rosenblatt (2002:36) skriver att läsning “alltför
ofta uppfattats som en interaktion, där den tryckta sidan inpräglar sin mening i läsarens
medvetande eller läsaren drar fram den mening som finns inbäddad i texten”. När läsning ses
som en interaktion mellan läsare och text medför det att texten anses ha en sann mening
vilken är läsarens uppgift att hitta. Om läsning istället ses som en transaktion mellan läsare
och text skapas mening genom ett utbyte mellan dessa båda parter. Transaktionen kan
beskrivas som det “fram-och-tillbaka-gående, spiralformade, icke-linjära och ständigt
ömsesidiga inflytandet mellan läsare och text under skapandet av mening” (Rosenblatt,
2002:14). Varje läsning är unik och beroende av sammanhanget, det vill säga av vem som
läser, vilken text som läses och vilka som läser tillsammans (Rosenblatt, 2002:237). Att varje
läsning är unik innebär att ny förståelse uppkommer med varje läsning (Westlund, 2017:55).
Rosenblatt (2002) skriver om två sätt sätt att läsa som baserade på syftet med läsningen och
benämner dem som efferent och estetisk läsning. Efferent läsning är en praktisk form av
läsning med syfte att hitta information i texter eller analysera text ur olika perspektiv. Estetisk
läsning handlar om läsupplevelsen, att leva sig in i och att uppleva genom texter (Rosenblatt,
2002:41). I den estetiska läsningen använder läsaren sina egna erfarenheter och för att tolka
texten. Personliga och känslomässiga kopplingar som läsaren upplever genom läsning medför
att läsaren kan identifiera sig med texten. Det kan handla om att identifiera sig med karaktärer
i texten, händelser eller miljöer. De kopplingar läsaren gör mellan sig själv och texten ger
läsaren insikter och sammanhang som kan skapa en vidare förståelse för det egna livet och
omvärlden. Detta leder i sin tur fram till vikten av att välja texter som möjliggör kopplingar
till elevernas egna erfarenheter (Westlund, 2017:55). Rosenblatts transaktionsteori har använts
som utgångspunkt för våra analyser och begreppen efferent och estetisk läsning används som
analysverktyg.
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Läsforskaren Judith Langer (2005) beskriver olika sätt som läsare kan förhålla sig till texter. I
mötet med texten bygger läsare upp mentala textvärldar. Dessa textvärldar utvecklas och
förändras i varje möte med text. Langer talar om föreställningsvärld som “den värld av
förståelse som en person besitter vid en given tidpunkt” (Langer, 2005:23). Våra
föreställningsvärldar varierar mellan individer eftersom de baseras på våra tidigare
erfarenheter. Langer menar att byggandet av föreställningsvärldar är ett sätt att skapa
sammanhang och mening, och den förändras kontinuerligt i samband med att förståelsen
utvecklas (Langer, 2005:23, 29).
Catarina Schmidt och Karin Jönsson (2017:1) har utifrån Langers fem olika förhållningssätt,
eller faser som de också kallas skapat en modell för hur man kan att arbeta med läsförståelse
(se bild 1). Dessa fem faser handlar om olika sätt att utveckla läsförståelse. “Langers fem
faser innebär ett förståelsearbete som tar sin början före och fortsätter under och efter
läsningen. Det är viktigt att påpeka att detta inte sker i en linjär ordning utan läsaren rör sig
mellan alla faserna under samma läsning. Föreställningsvärlden är alltid föränderlig och
rörlig” (Schmidt & Jönsson, 2017:4). Det har därmed att göra med både förförståelse,
textrörlighet, ställa frågor till texten, göra olika kopplingar och använda förståelsen och
kunskapen i nya sammanhang (Schmidt & Jönsson, 2017:1, 9).

Bild 1: Tolkning av Langers fem faser (Schmidt & Jönsson, 2017:3).
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Den första fasen, som kallas Att vara utanför och kliva in, handlar om bygga upp en
förförståelse för innehållet och sammanhanget så att läsaren kan kliva in i texten. Det handlar
även om att väcka nyfikenhet och lust för texten som ska läsas (Schmidt & Jönsson, 2017:4).
“Goda läsare använder all den information texten ger i den inledande läsningen. De bearbetar
och förstår den med hjälp av sina tidigare erfarenheter. Undervisning som hjälper eleverna att
redan inledningsvis koppla innehållet i en text till egna erfarenheter är därför av betydelse”
(Jönsson & Schmidt, 2015:5). Den andra fasen, som kallas Att vara i och röra sig, innebär att
läsaren gör olika kopplingar mellan textens innehåll och egna erfarenheter samt förmågan att
kunna göra inferenser. På det sättet så tydliggörs sammanhang och skapar en förståelse för
textens innehåll och kopplingar till den omgivande världen (Schmidt & Jönsson, 2017:5). Att
stiga ur, kallas den tredje fasen, som handlar om att ställa frågor till texten och att distansera
sig och reflektera över texten (Schmidt & Jönsson, 2017:6). Den fjärde fasen, som kallas Att
objektivera, handlar liksom den tredje fasen om att distansera sig från texten. Men i denna fas
handlar det om att kritiskt och objektivt jämföra texten med andra texter (Schmidt & Jönsson,
2017:6–7). I den sista och femte fasen, Att röra sig bortom, handlar om att lämna de
föreställningsvärldar läsningen gett och använda den kunskap och förståelse som genererats
för skapa något nytt, i fortsatt läsning eller i nya sammanhang (Schmidt & Jönsson, 2017:7).
Denna modell kommer att användas som verktyg för att analysera Projektet Sandvargen ur ett
läsförståelseperspektiv.
Barbro Westlund (2013) undersökte i sin avhandling, Att bedöma elevers läsförståelse: en
jämförelse mellan svenska och kanadensiska bedömningsdiskurser i grundskolans mellanår,
fem svenska och fem kanadensiska lärares syn på bedömning av läsförståelse och hur
bedömningen påverkade elevernas läsförståelse. Sverige hade som bekant ett försämrat
resultat i läsförståelse i de internationella kunskapsmätningarna (se Skolverket, 2010:10,
2013:13) medan Kanadas resultat oförändrat låg på en hög nivå. Ett av avhandlingens syften
var att undersöka om det fanns skillnader i undervisningen av läsförståelse och bedömning av
läsförståelse, och vad de skillnaderna i så fall kunde bero på (Westlund, 2013:28). Resultaten
visade bland annat att de svenska eleverna ofta arbetade med läsförståelse individuellt medan
de kanadensiska eleverna fick ett aktivt lärarstöd och att de lärarledda aktiviteterna följdes
upp. De kanadensiska eleverna arbetade tillsammans i mindre grupper, så kallat kooperativt
lärande där ansvaret successivt överfördes på eleverna (Westlund, 2013:277–278). En slutsats
var att de svenska eleverna har sämre förutsättningar än de kanadensiska eftersom de inte fick
den undervisning som behövdes för att utveckla en god läsförståelse. Resultaten visade även
att de kanadensiska lärarna hade ett större stöd i den kanadensiska skolans styrdokument, det
vill säga att de visste hur de skulle stödja elevernas läsförståelse.
Bedömning av läsförståelse ska grundas på att eleverna får visa hur de tänker (Westlund,
2013:296, 298). Därmed är textsamtal där eleverna berättar hur de tänker kring och tolkar
texten viktigt för att kunna bedöma elevers läsförståelse. Undervisningen av lässtrategier är
viktigt för utvecklandet av en god läsförståelse men får inte bli en sorts färdighetsträning i
strategianvändning, fokus ska alltid ligga på texternas innehåll (Westlund, 2013:296). Vi
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utgår från det som Westlunds (Westlund, 2013:296) betonar, att undervisningens fokus ska
ligga på texternas innehåll och inte bli en färdighetsträning av lässtrategier, och kommer att
använda hennes resultat som verktyg i analysarbetet.
Westlund (2017:59) har gjort en modell över sammanhanget mellan de kognitiva och
språkliga förmågor som undervisningen i skolan bör stödja:

Bild 2: Sambandet mellan språkliga förmågor (Westlund 2017:59).

Denna modell synliggör att de språkliga förmågorna hänger ihop och förutsätter varandra.
Den nedre cirkeln handlar om att tala, lyssna och samtala. De muntliga förmågorna är viktiga
för språkutvecklingen och är en förutsättning för läsning och läsförståelse. Denna muntliga
kompetens förutsätter interaktion. I denna cirkel ingår textsamtal och hörförståelse. Vänstra
cirkeln handlar om läsning och läsförståelse. Att läsa innebär att vara aktiv och tänka “före,
under och efter läsningen” (Westlund, 2017:60). Både läsning och skrivning kräver
bokstavskunskap och kunskaper om skriftspråk. I denna cirkel ingår undervisning av
lässtrategier genom samtal om textens innehåll. Den högra cirkeln handlar om att skriva och
skapa och bygger på samma kognitiva processer som läsning men utvecklas på olika sätt.
Tänka är med på tre ställen i modellen eftersom “kognitiva och språkliga förmågor som att
tala, lyssna och samtala, läsa och förstå, skriva och skapa samspelar med varandra. Det som
binder samman dessa förmågor är att tänka och skapa mening” (Westlund, 2017:59-61).
Läsande, skrivande och muntliga förmågor ska därför inte undervisas separat utan undervisas
parallellt i autentiska och meningsfulla sammanhang (Westlund, 2017:35). Denna modell har
använts eftersom den tydliggör hur olika språkliga och kognitiva förmågor samverkar. Vi
uppfattar att Litteraturhuset Trampolins syn på språk och lärande överensstämmer med
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Westlunds modell (2017:59–61), vi ser även en tydlig koppling till läroplanen (Skolverket,
2011).
2.2.2 Läsning och demokrati
En god läsförståelse har även att göra med skolans demokratiska uppdrag (Skolverket,
2011:7, 2016a:8). Rosenblatt (2002:210–211) menar att litteratur ger oss en insikt i andra
människors sätt att tänka och att det är en förutsättning för att eleverna ska utvecklas till
demokratiska medborgare. Skolverket (2016a:8) skriver att “kunna läsa, förstå, tolka och tala
om olika texter, både eftertänksamt och kritiskt, är en individuell rättighet. Det är också en
förutsättning för att kunna värna om de demokratiska värderingar och den värdegrund som
samhället bygger på”. Utifrån vårt lärarperspektiv drar vi slutsatsen att ett demokratiskt
samhälle förutsätter att dess medborgare har en god läsförståelse. Sett ur detta perspektiv är
läsförståelse något som inte bara angår enskilda individer utan hela samhället. Eleverna har
olika förutsättningar för att utveckla denna kompetens, därför är skolans kompensatoriska
uppdrag viktigt. Undervisningen behöver ge alla elever förutsättningar att utveckla en god
läskompetens och läsförståelse. Det demokratiska perspektivet på läsning används i
analysarbetet.
2.2.3 Läslust
Monika Johansson och Frances Hultgren (2017:2) menar att elevers läsintresse gynnas genom
undervisning inom fyra olika områden. Det första området är att genom undervisningen skapa
goda läsmiljöer där elever är deltagare i läsargemenskaper. Andra området handlar om
högläsning som upplevelse, så kallad estetisk läsning. Tredje området handlar om att samtala
om texter och fjärde området handlar om att eleverna ges möjlighet att läsa texter på egen
hand utifrån sina egna intressen. Att ha läslust eller läsintresse förutsätter att undervisningen
upplevs som meningsfull och att de texter som läses skapar engagemang samt att eleverna
förstår vad de läser (Skolverket, 2016a:8). Vi kommer att använda oss av dessa områden, som
är viktiga för att skapa läslust, i vår analys av Projektet Sandvargen ur ett läslustperspektiv.
Läslust spelar också en stor roll för en god läsförståelse (Westlund, 2017:72), dessutom kan
läslust skapas genom sociala gemenskaper:
Med denna syn på läsning förflyttas fokus från eleverna till undervisnings- sammanhanget
samtidigt som undervisningens utformning blir viktigare än den individuella elevens
bakgrund. (...) I en stimulerande läsmiljö skapas läsargemenskaper som utmanar elevernas
tänkande, stödjer dem i att involvera sina egna känslor i förståelseprocessen och erbjuder
dem möjligheter att utveckla och använda ett språk för att skriva och samtala om sin
läsning, något som främjar både elevernas kunskapsutveckling och stimulerar deras
läsintresse (Hultgren & Johansson, 2017:5).

2.3 Högläsning och textsamtal
I det följande kommer vi beskriva det som är utmärkande för gemensam läsning, som vi valt
att benämna som högläsning. Westlund (2017:154) skriver att högläsning är “det viktigaste
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man kan göra för att stödja elevers språkutveckling och för att de ska bekanta sig med
skriftspråket”. Det betyder att det inte bara är att läsa högt ur en text för att denna positiva
effekt ska uppnås. Avgörande är vad, hur och när man läser. Högläsning har positiva effekter
på språkutveckling och läsförståelse om de texter som läses är något svårare än de texter som
eleverna kan läsa själva (Westlund, 2017:154–155). Även Åsa Elwér (2017:5) betonar vikten
av att högläsa texter som är mer avancerade än de som eleverna läser på egen hand. Elevernas
egna läsning utmanar oftast inte deras läsförståelse och på så vis kan högläsning bidra till att
utveckla läsförståelsen. Enligt Elwén (2017:6) finns det i huvudsak två syften med att arbeta
med högläsning: att eleverna utvecklar en förståelse för skriftspråket och att de utvecklar sin
läsförståelse. Läraren ska fungera som en brygga mellan eleverna och texten och stötta
eleverna i deras läsförståelse. Även Fast (2008:86) betonar vikten av att barn genom
högläsning kan lära sig hur språket är uppbyggt och låter. Dessa kunskaper är viktiga när
barnen själva ska lära sig att läsa och skriva. I samtal om det lästa kan barnen bygga en
förståelse för texternas innehåll och förståelsen gör det även lättare att minnas (Fast, 2008:86).
Ett begrepp som ofta förekommer när det handlar om högläsning är dialogisk högläsning.
Begreppet innebär att eleverna är aktiva i sitt lyssnande och att det sker samtal i form av en
dialog mellan läraren och elever kring texten (Simsek & Erdogan, 2015:755). Vi ser att detta
resonemang tydliggör kopplingen mellan högläsning, textsamtal och det sociokulturella
perspektivet. Ovanstående antaganden om högläsning och textsamtal som metod för att
utveckla elevers läsförståelse och hur metoderna kan fungera som stöttning för eleverna har
använts i analysarbetet.
Karin Jönsson (2007) har i sin avhandling, Litteraturarbetets möjligheter: en studie av barns
läsning i årskurs F-3, undersökt möjligheter och begränsningar i användningen av
litteraturpedagogiska redskap i årskurs F–3. Avhandlingens material samlades in i en klass
under fyra skolår, klassen följdes från förskoleklass till årskurs tre. Jönsson var både forskare
och lärare i denna klass (Jönsson, 2007:26). I denna klass syftade undervisningen till att skapa
“förutsättningar för eleverna att bli deltagare och medskapare i en läsargemenskap med fokus
på läsning av skönlitteratur” (Jönsson, 2007:23). Ett av avhandlingens syften var att
undersöka om elevernas byggande av läsargemenskaper och föreställningsvärldar
möjliggjordes i läsundervisningen samt att ge en bild av skönlitterär läsning i förskoleklass till
årskurs tre (Jönsson, 2007:23). Begreppet läsargemenskap har Jönsson hämtat från Susan I.
Hepler och Janet Hickman (1982:279–280). Begreppet innebär att läsare ingår i positiva och
sociala textsammanhang genom läsning, skrivande, samtalande och lärande. Det är med andra
ord det som både barn och vuxna gör när de “arbetar tillsammans för att hjälpa varandra att bli
läsare” (Jönsson, 2007:49).
Läsargemenskaper skapar möjligheter för samtal kring texter och läsning, dessutom möjliggör
de meningsskapande och lägger grunden för ett läsintresse (Jönsson, 2007:49). Elever i
läsargemenskaper stödjer varandra i sitt lärande på vägen mot att bli en läsare (Jönsson,
2007:282). Resultatet visade att eleverna byggde föreställningsvärldar för att förstå texterna.
“I förståelsearbetet använder de sina erfarenheter uttryckta som språk, bilder, upplevelser och
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känslor, och texten ger dem (nya) perspektiv på den egna världen” (Jönsson, 2007:233).
Vidare visade resultatet att den gemensamma läsningen gynnade eleverna på olika sätt, som
exempel kunde det handla om att: ta del av texter, samtala om text, väcka tankar om textens
innehåll och fungera som inspiration till egen läsning. Högläsning kan därmed fungera som en
väg in i läsandets värld (Jönsson, 2007:233). När undervisningen kombinerar högläsning,
skrivande och textsamtal fungerar den som en “modell för hur läsare gör när de läser och
förstår texter” (Jönsson, 2007:238). Gemensam läsning tydliggör texternas innehåll och
textsamtalen fördjupar elevernas förståelse. Textsamtalen möjliggör även kopplingar mellan
textens innehåll och elevernas egna erfarenheter och andra texter (Jönsson, 2007:238-239). Vi
kommer att använda Jönssons (2007:49) begrepp läsargemenskaper som ett verktyg i vårt
analys av Projektet Sandvargen ur ett läslustperspektiv.
Det uppföljande samtalet om textens innehåll är viktigt för elevers läsförståelse (Westlund,
2017:154). Liberg et al. (2007:29) menar att textsamtal kan fungera som en väg in i den
skriftspråkliga världen. Genom att arbeta med textsamtal kan eleverna skapa en förförståelse
för den text som de ska läsa eller skriva om. Textsamtal kan även handla om att koppla egna
erfarenheter och upplevelser till innehållet i texten. Genom textsamtal ges eleverna därmed
möjlighet att utveckla sin textrörlighet. Liberg et al. (2007:29) sammanfattar vikten av
gemensam läsning och gemensamma samtal: “Att läsa och skriva tillsammans och att samtala
kring det som man läser och skriver är sannolikt det allra viktigaste stöd man kan ge för att
barns och ungas läsande och skrivande ska utvecklas. (...) En slutsats man kan dra av detta är
att barn som får ingå i en mängd olika läs- och skrivsammanhang med olika personer (...) har
en bättre läs- och skrivprognos än barn som inte får dessa rika erfarenheter”. Utifrån vårt
lärarperspektiv drar vi slutsatsen att undervisningen ska innehålla rikligt med högläsning och
textsamtal för att gynna elevers läs- och skrivutveckling.

2.4 Estetiska uttryckssätt
Estetiska lärprocesser är ett mångtydigt och öppet begrepp som kan användas på olika sätt.
Anders Burman (2014:22) menar att estetiska lärprocesser är det lärande som sker genom
mötet med konst eller eget skapande. Med estetiska uttryckssätt kommer vi i det följande att
avse att uttrycka eller gestalta något genom exempelvis bild, form, drama eller musik. Karin
Boberg och Anna Högberg (2014:77–78) betonar att arbete med estetiska uttryckssätt medför
att kunskaper sätts in i nya perspektiv vilket kan fördjupa förståelsen. Genom att eleverna
arbetar med estetiska uttryckssätt synliggörs kunskaper som annars skulle kunna vara dolda.
Arbetet med estetiska uttryckssätt ger även eleverna möjlighet att bearbeta språket genom
olika kunskaps- och uttrycksformer.
Olle Widhe (2017) beskriver möjligheterna med att elever får uttrycka sin läsupplevelse
genom estetiska uttrycksformer. De estetiska uttrycksformerna ger eleverna möjlighet att visa
sin tolkning och förståelse av texter genom andra språk än det skriftspråkliga. För att
möjliggöra detta behöver undervisningen skapa möjligheter till upplevelser där sammanhang
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kring textens innehåll och elevernas egna erfarenheter skapas (Widhe, 2017:1–2). Att arbeta
med estetiska uttryckssätt kan skapa en social motivation till läsning (Widhe, 2017:7). Arbetet
med estetiska uttryckssätt är en central del av Litteraturhuset Trampolins verksamhet. Vårt
lärarperspektiv medför att vi ser en tydlig koppling mellan arbetet med estetiska uttryckssätt
som beskrivs ovan och de sociokulturella och multimodala perspektiven. Estetiska
uttryckssätt erbjuder fler möjligheter för eleverna att uttrycka sig med. Vi kopplar detta till
Borgfeldts (2017:100) resultat som visade att möjligheten att uttrycka sig genom estetiska
uttryckssätt i kombination med texter gynnade elevers meningsskapande och lust att skriva.
Utifrån den syn på läs- och skrivutveckling som Westlunds modell (2017:59–61) utgår från
ser vi att det som gynnar elevers lust att skriva även medför positiva effekter på elevernas
läslust.
Märtha Andersson (2014) har i sin avhandling, Berättandets möjligheter - multimodala
berättelser och estetiska lärprocesser, följt fyra kultur- och berättarprojekt som utgick från ett
vidgat språk- och textbegrepp. Andersson undersökte hur elever från förskoleklass till årskurs
fem genom estetiska lärprocesser fick möta och använda sig av olika språkliga uttrycksformer
i berättande. Avhandlingens syfte var att undersöka vilka resurser och strategier som eleverna
använde i sitt meningsskapande, samt vilken inställning lärarna hade till estetiska lärprocesser
och multimodalt berättande (Andersson, 2014:4–5). Resultatet visade att det vidgade språkoch textbegreppet endast hade en svag förankring hos lärarna (Andersson, 2014:195, 203).
Enligt Andersson finns det tre olika tänkbara orsaker till resultatet. Den första orsaken är att
det vidgade språk- och textbegreppet inte diskuteras inom lärarkollegiet, detta trots att lärarna
är medvetna om språkets betydelse för lärandet och att de arbetade med estetiska lärprocesser
och de var också medvetna om att forskning visar att den här typen av undervisning kan
gynna elevers läs- och skrivutveckling. Den andra orsaken är att lärarna anser att de inte har
tillräcklig utbildning för att arbeta med estetiska uttryckssätt i undervisningen. Den tredje
orsaken är att lärarna inte har den kompetens som behövs för att kunna bedöma elevernas
lärande genom estetiska uttryckssätt och håller sig därför till mer tydliga bedömningsgrunder
som text, skriftliga prov och muntliga redovisningar (Andersson, 2014:202).
Avhandlingens resultat visade även att eleverna använde sig av en mängd olika resurser och
modaliteter i sitt meningsskapande. Även det gemensamma arbetet med berättelser där
eleverna fick reflektera och arbeta med olika språkliga uttryckssätt var meningsskapande för
eleverna (Andersson, 2014:205). “Det bidrar inte bara till en viktig social träning, det hjälper
också eleverna att bli medvetna om vad de själva tycker och känner” (Andersson, 2014:207).
Vi har använt Anderssons (2014:207) resultat om elevers meningsskapande genom olika
resurser och modaliteter i vårt analysarbete. Utifrån detta resonemang påvisar vi vikten av att
undervisningen upplevs som meningsfull av eleverna och därmed skapar intresse och
engagemang (Skolverket, 2016a:8).
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3. Metod
I det följande kommer vi beskriva de metoder som examensarbetet baseras på samt de
metoder som används i våra analyser. Examensarbetets material kommer att beskrivas var för
sig, därefter kommer även genomförandet och de analyser som varit specifika för respektive
material att beskrivas. Avslutningsvis kommer vi att beskriva de etiska aspekter vi tagit
hänsyn till under examensarbetet.

3.1 Metodval
Vårt examensarbete har genomförts med kvalitativ metod som valdes för att passa syfte och
frågeställningar. Kvalitativ metod är lämplig vid undersökningar där syftet är att uppnå en
fördjupad förståelse för ett fenomen (Lagerholm, 2013:31; Larsen, 2009:27). Metoden är
lämplig för intervjuer och textanalys och gör det lättare att förstå hur andra upplevt något och
se samband och mönster (Lagerholm, 2013:31; Rennstam & Wästerfors, 2015:13).
Fenomenologi fokuserar på människors upplevelser, vilket överensstämmer med vårt syfte att
undersöka och beskriva de medverkande lärarnas upplevelser av Projektet Sandvargen. Inom
fenomenologin är det viktigt att sätta sig in i informanternas livsvärld eftersom det
informanterna uttrycker inte kan förstås utan kunskap om kontexten (Christoffersen &
Johannessen, 2015:113). Som lärarstudenter är vi väl förtrogna med lärares livsvärld. Vi är
även väl förtrogna med kontexten det vill säga Projektet Sandvargen. Detta sammantaget
medför att vi har goda förutsättningar att sätta oss in i de intervjuade lärarnas livsvärldar. Det
som lärarna uttrycker i intervjuerna behöver därför tolkas utifrån sin kontext, eller annorlunda
uttryckt “för att förstå världen måste vi förstå människan” (Christoffersen & Johannessen,
2015:113). Detta synsätt är även centralt inom hermeneutiken där delarna endast kan förstås
tillsammans med helheten.
Inom hermeneutiken anses uppfattningar baseras på de tolkningar vi gör av verkligheten. För
att förstå verkligheten undersöks därför de subjekt som upplevt och därmed tolkat ett visst
fenomen. Hermeneutikens syfte är att skapa nya tolkningar och en fördjupad förståelse för
den del av verkligheten som studeras. I vårt fall har det handlat om att tolka olika texter och
undersöka lärarnas upplevelser kring deltagandet i Projektet Sandvargen. Tolkningsprocessen
liknas vid en cirkel, den så kallade hermeneutiska cirkeln, där fokus växelvis skiftar mellan
helheten och delarna. Vårt analysarbete har inneburit att vi läst texterna i flera omgångar. Den
första gången texterna lästes låg fokus på helheten och syftet var att skapa en förståelse innan
analysen kunde påbörjas. Därefter låg fokus på olika delar, så kallade delanalyser. Vårt arbete
har sedan fortsatt att skifta fokus mellan helhet och delar. Enligt hermeneutiken leder denna
typ av tolkningsprocess till djupare förståelse (Lundin, 2008:102–103). Vi har under arbetets
gång försökt vara medvetna om vår egen förförståelse och tänkt på att vara öppna och inte ha
förutfattade meningar.

29

Under arbetets gång har vi varit noga med att båda har deltagit i examensarbetets alla delar
eftersom vi ville ha en gemensam referensram och förståelse. Men det betyder inte att vi har
uppfattat och tolkat de gemensamma intervjusituationerna eller texter på samma sätt, istället
har våra olika tolkningar av verkligheten och texter berikat våra samtal kring analyser och
resonemang.
En del av vårt material består av en utvärdering i form av en enkät som Litteraturhuset
Trampolin skickade ut till lärarna efter projektets slut. Enkäten bestod till största del av fasta
frågor och svar. Resultatet från enkäten hade Litteraturhuset Trampolin sammanställts i
tabellform. Utvärderingen är således resultatet av en kvantitativ undersökning (Larsen,
2009:24). Vi analyserade först utvärderingen med kvantitativ metod och därefter med
kvalitativ metod för att möjliggöra andra tolkningar av materialet. Vi har kombinerat
kvantitativ metod med kvalitativ metod för att tränga djupare ner i materialet. Kvalitativa
intervjuer gav oss möjlighet till mer fördjupade svar på hur lärarna upplevt Projektet
Sandvargen än vad enbart utvärderingen skulle kunna göra. Vårt syfte med detta är att den
sammanfattande analysen av resultatet ska bli mer trovärdig än om bara den ena metoden
använts, så kallad metodtriangulering (Larsen, 2009:28). Hur vi har genomfört, bearbetat och
analyserat utvärderingens data med kvantitativ och kvalitativ metod redovisas utförligare på
sidorna 45–51.
3.1.1 Måluppfyllelsemodellen
Examensarbetets syfte är tvådelat, dels handlar det om de medverkande lärarnas upplevelser
av projektet och dels handlar det om huruvida Litteraturhuset Trampolins pedagogiska
intentioner med projektet förverkligats. För att undersöka om Litteraturhuset Trampolins
pedagogiska intentioner och lärarnas upplevelser överensstämmer har vi utgått från två olika
utvärderingsmodeller i vår analys. Utvärdering är ett begrepp som kan beskrivas som en
bedömning av något i efterhand, till exempel summera ett projekts resultat. En utvärdering
kan även användas på ett framåtsyftande sätt, för att skapa ny kunskap genom att belysa
eventuella brister och framgångar (Vedung, 1998:19–20). Vedung (1998) skriver om olika
modeller för utvärdering. En av dessa är måluppfyllelsemodellen som undersöker om
projektets syfte och mål överensstämmer med resultaten (Vedung, 1998:51). Denna modells
styrka är att den erbjuder ett objektivt perspektiv eftersom den utgår från verksamhetens mål,
som kan styrkas empiriskt (Vedung, 1998: 52, 55). Måluppfyllelsemodellen fokuserar på de
huvudsakliga målen och om de uppnåtts. Men resultaten kan även visa sidoeffekter det vill
säga att resultaten kan visa att andra mål uppfylls än de huvudsakliga (Vedung, 1998:59). Vi
kommer att beskriva allt data som har relevans för våra frågeställningar och syfte, både det
som överensstämmer eller inte överensstämmer med projektets mål.
Måluppfyllelsemodellen har kompletterats med brukarmodellen som i det här fallet fokuserat
på mötet mellan Projektet Sandvargen och de deltagande lärarna. Denna utvärderingsmodell
utgår från deltagarnas åsikter och uppfattningar om projektet (Vedung, 1998:73–75). Med
andra ord kommer Projektet Sandvargens mål att beskrivas, likaså de deltagande lärarnas
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åsikter och uppfattningar av projektet. Därefter kommer vi att analysera och tolka vårt
material för att kunna beskriva resultatet. Utifrån dessa utvärderingsmodeller har vi först
undersökt projektets uppsatta mål som beskrivs i Projektet Sandvargens handledning. Därefter
har vi undersökt den eventuella måluppfyllelsen, det vill säga lärarnas åsikter och
uppfattningar om projektet. Slutligen genomfördes vår slutanalys, där vi undersökte om
projektets mål uppnåtts och vilka tänkbara anledningar som kan finnas till resultatet (Vedung,
1998:52).

3.2 Material och genomförande
Examensarbetets analyser har, som tidigare beskrivits, genomförts i fyra olika steg. Vårt
material kommer att presenteras enligt denna ordningsföljd. Först beskrivs texter om
Litteraturhuset Trampolin och Projektet Sandvargen samt intervju med verksamhetsutvecklaren på Litteraturhuset Trampolin. Därefter beskrivs projektets handledning och den
utvärdering som genomförts av Litteraturhuset Trampolin. Sedan beskrivs genomförandet av
intervjuerna med de deltagande lärarna. Slutligen kommer vi att beskriva våra
litteratursökningar.
3.2.1 Texter om Litteraturhuset Trampolin och Projektet Sandvargen
För att skapa en förståelse för Litteraturhuset Trampolin, dess verksamhet och Projektet
Sandvargen sökte vi texter på nätet. Vi valde ut de texter vi ansåg vara relevanta. Urvalet
baserades på att texten skulle ge oss information som kunde ge oss en bredare förståelse och
förkunskap. Följande källor valdes: Litteraturhuset Trampolins blogg Litteraturhusbloggen
(Litteraturhuset Trampolin, 2018), Sandvikens kommuns hemsida där Kulturcentrum och
Litteraturhuset Trampolin har en egen del (Sandvikens kommun, 2018), Berättelsen om
Sandvikens Litteraturhusprojekt. Från idé till invigning (Klang, 2015), Litteraturhuset
Trampolins verksamhetsplan för 2017 (Litteraturhuset Trampolin, 2017b) och ett
pressmeddelande för Projektet Sandvargen (Sandvikens kommun, 2017).
Dessa texter har analyserats och fokus har legat på vad texterna förmedlar, vilken forskning
som beskrivs och hur Projektet Sandvargens olika delar och innehåll beskrivs. Vi kommer att
kalla dessa analyser för textanalys. Analyserna har även gått ut på att skapa förståelse för hur
Litteraturhuset Trampolins tre delar och de olika delarna i Projektet Sandvargen hänger ihop.
För att fördjupa vår förståelse för verksamheten och projektet gjordes en intervju med Karin
Forsgren Anderung som är verksamhetsutvecklare på Litteraturhuset Trampolin.
Beskrivningen av Litteraturhuset Trampolin, dess verksamhet och Projektet Sandvargen i
inledningen baseras på vår analys av de texter som finns publicerade på Sandvikens kommuns
hemsida, Litteraturhusets blogg och intervjun med Karin Forsgren Anderung. När denna del
av examensarbetet var klar skickade vi den till Karin Forsgren Anderung för genomläsning
eftersom vi ville försäkra oss om att vår beskrivning av verksamheten och projektet var
korrekt. Detta material kommer inte redovisas som resultat då det endast använts för att
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beskriva Litteraturhuset Trampolins verksamhet och Projektet Sandvargen i examensarbetets
bakgrund.
3.2.2 Intervju med Litteraturhuset Trampolin
Vid den första kontakten med Karin Forsgren Anderung, verksamhetsutvecklare på
Litteraturhuset Trampolin, bestämdes att vi skulle komma dit på besök och samtidigt intervjua
henne. Syftet med intervjun var att få en bättre förståelse och kunskap om Litteraturhuset
Trampolin och dess verksamhet samt Projektet Sandvargen. Intervjun spelades in men
transkriberades inte eftersom den inte utgjort ett underlag för vår analys utan endast använts
för att förtydliga vår beskrivning av Litteraturhuset Trampolin och projektet Sandvargen.
Våra tidigare analyser av texter om Litteraturhuset Trampolin, Projektet Sandvargen,
utvärderingen och handledningen resulterade i de förkunskaper vi behövde för att kunna
utforma våra intervjufrågor till Litteraturhuset Trampolin. Enligt Starrin och Renck (1996:60)
är det viktigt att skaffa sig förkunskaper innan undersökningar genomförs. Förkunskaper
underlättar när syftet är att upptäcka nya sidor av ett fenomen.
Vi genomförde en kvalitativ och semistrukturerad intervju med projektansvarig på
Litteraturhuset Trampolin (Christoffersen & Johannessen, 2015:85). Intervjun utgick från en
intervjuguide (se bilaga B) med frågor som utarbetades för att kunna ge den information som
vi behövde för att kunna svara på vårt syfte och våra frågeställningar. Intervjufrågorna var av
typen öppna frågor och de krävde därför mer utvecklande svar än ja eller nej. När vi
utformade intervjufrågorna var vi medvetna om att inte ställa ledande frågor och på så sätt
påverka informanternas svar. De oklarheter och frågor som uppstod under intervjun följdes
upp med följdfrågor (Larsen, 2009:87). Vi har kombinerat ljudinspelning med anteckningar
under och efter intervjun.
Intervjumaterialet har endast använts för att beskriva Litteraturhuset Trampolins verksamhet
och Projektet Sandvargen i examensarbetets bakgrund. De texter om Litteraturhuset
Trampolin och Projektet Sandvargen samt intervjun med Karin Forsgren Anderung har legat
till grund för vår förståelse för verksamheten och projektet. I det följande kommer vi att
beskriva vårt material och genomförande som ligger till grund för resultat och analys.
3.2.3 Projektet Sandvargens handledning
Projektet Sandvargens handledning delades ut till de deltagande lärarna efter första besöket på
Trampolin. Litteraturhuset Trampolin gav oss tillgång till handledningen i början av arbetet
med examensarbetet. Vi valde att utgå från handledningen eftersom den gav oss viktig
information om den vetenskapliga grund som Litteraturhuset Trampolin byggt projektet på.
Den gav oss även information om Litteraturhuset Trampolins förslag till pedagogisk planering
för del av projektet som skulle utföras i skolorna.
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Våra delanalyser av handledningen har utgjort en del av vår förförståelse för projektet och
dess genomförande. En del av analysen har haft fokus på läsförståelse och analysen har
genomförts utifrån Langers fem faser av föreställningsvärldar (se sidorna 22–23). En annan
delanalys har haft fokus på läslust och analysen har genomförts utifrån fyra områden som är
viktiga för att skapa läslust: läsmiljö och läsargemenskaper, estetisk läsning, textsamtal och
engagemang och intresse (se sida 25). Vi har även utgått från Christoffersen och Johannessens
modell för dokumentanalys (2015:99, 101) och gjort vissa förändringar för att anpassa
modellen till våra behov. Vår analys har utgått från:
– textens budskap och syfte
– vilka vetenskapliga perspektiv som förmedlas i texten
– vilka källor som förekommer i texten
– vilket innehåll texten fokuserar på, eller inte fokuserar på
– vad som står mellan raderna
– projektets pedagogiska intentioner och mål
3.2.4 Utvärdering av Projektet Sandvargen utförd av Litteraturhuset Trampolin
En del av vårt material består utav en utvärdering av Projektet Sandvargen i form av en enkät
som Litteraturhuset Trampolin skickade ut till lärarna efter projektets slut. Litteraturhuset
Trampolin gav oss tillgång till utvärderingens frågor och de svar som samlats in. Vi har
behandlat detta material som kvantitativt eftersom det stämmer bäst överens med både
materialets insamlingsmetod och redovisningen av resultatet. Vi mottog resultatet av
utvärderingen i form av en tabell. Utvärderingen har analyserats med både kvantitativ och
kvalitativ metod för att få fram både kvantitativa och kvalitativa sidor av samma fenomen
(Larsen, 2009:24,28).
Vi har i vårt arbete utgått från att Litteraturhuset Trampolins syfte med utvärderingen var att
undersöka de deltagande lärarnas åsikter om projektet och handledningen. Då Litteraturhuset
Trampolin har begränsade resurser i form av personal kunde de därför inte genomföra en mer
omfattande utvärdering utan valde att utvärdera projektet genom en enkät. Vi har även utgått
från att Litteraturhuset Trampolin ville få fram data som gick att jämföra och generalisera för
att få reda på vad deltagarna ansåg om projektet och handledningen. Utifrån dessa antaganden
har Litteraturhuset Trampolin genomfört utvärderingen enligt kvantitativ metod (Larsen,
2009:24). I intervjun med Karin Forsgren Anderung9 bekräftades dessa antaganden. Vi har
därmed analyserat utvärderingen med kvantitativ metod genom att förenkla och sammanfatta
utvärderingens svar för att kunna bilda oss en uppfattning av vad datan berättar (Larsen,
2009:59). Vi har i våra kvantitativa analyser grupperat resultatet på två olika sätt: utifrån
enkätens frågor och utifrån vad varje lärare har svarat på de olika frågorna. Resultatet kommer

9

Karin Forsgren Anderung, verksamhetsutvecklare på Litteraturhuset Trampolin, intervju den 19 februari 2018.
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att redovisas i form av frekvensdiagram utifrån enkätens frågor. Då antalet respondenter varit
få kommer resultatet redovisas i form av antal (Christoffersen & Johannessen, 2015:165).
Sandin (2011:120) beskriver problematiken med utvärderingar i form av enkäter. När det
gäller kvantitativ metod är det avgörande att ställa rätt frågor om rätt saker, eftersom
deltagarna endast svarar på de frågor som ställs i enkäten. Enkäter med fasta svarsalternativ så
som: dåligt, inte så bra, bra, ganska bra och mycket bra gör att det blir svårt att se vilka
faktorer i projektet som varit framgångsrika eller mindre framgångsrika. Det leder i sin tur till
svårigheter för andra att se vilka arbetsmetoder som varit framgångsrika och kan på så vis
medföra att utvärderingarna inte bidrar till kunskapsspridning. Vi har utgått från ett liknande
synsätt och valt att komplettera vårt material med kvalitativa intervjuer för att bidra till ökad
förståelse för lärarnas upplevelser av Projektet Sandvargen. Vi har även kompletterat den
kvantitativa analysen av utvärderingens resultat med kvalitativ analys eftersom syftet med
examensarbetet är att skapa förståelse för lärarnas upplevelser av Projektet Sandvargen.
Kvalitativ metod gör det även möjligt att registrera fenomen som inte upptäcks med
kvantitativ metod. Vi har i vår kvalitativa analys undersökt om Litteraturhuset Trampolins
utvärdering ställt frågor om samtliga delar som ingått i Projektet Sandvargen samt vilka svar
frågorna genererat.
3.2.5 Intervjuer med lärarna
Farmer och Stricevic (2011) har skrivit en rapport om läsfrämjande projekt och aktuell
forskning på området. De menar att tidigare forskning kan användas för att planera, bedöma
och förbättra läsfrämjande projekt. Enligt Farmer och Stricevic (2011:12) kan läsfrämjande
projekts resultat mätas genom att undersöka processen, det vill säga hur väl ett projekt
planerats och genomförts. Ett projekts resultat kan också mätas genom att undersöka
produkten, det vill säga vilken inverkan projektet haft på deltagarna (Farmer & Stricevic,
2011:12). Det är produkten som varit fokus i detta examensarbete.
Som vi tidigare beskrivit finns ett behov av att projekt har konkreta mål som är möjliga att
följa upp och utvärdera (Andersson, 2015:17). Vi syftar främst att undersöka Projektet
Sandvargens produkt genom att utgå från de pedagogiska intentioner som Litteraturhuset
Trampolin skrivit i projektets handledning (se sida 39). För att undersöka om dessa
intentioner/mål har förverkligats har vi genom intervjuer undersökt de deltagande lärarnas
upplevelser av projektet. Farmer och Stricevics (2011:12–13) rapport tar upp exempel på
frågor som är viktiga att ställa till de som deltagit i projekten för att kunna få den information
som behövs för att göra en utvärdering. Vi har utgått från några av dessa frågor i arbetet med
detta examensarbete, till exempel hur deltagarna uppfattat projektet, om deras deltagande har
förändrat deras sätt att undervisa och om deltagarna upplevde att Projektet Sandvargen
infriade deras förväntningar.
För att en utvärdering ska vara framgångsrik behöver projektens olika delar och resultat
analyseras. Analys är nödvändig för att värdefull information ska kunna identifieras, utan
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analys riskerar denna information att förbli osynlig. Resultatet av analysen möjliggör också att
utvärderingen kan leda till att utveckla framtida läsfrämjande projekt (Farmer & Stricevic,
2011:13). Slutligen beskriver Farmer och Stricevic (2011:12–13) vikten av att utvärderingar
kopplar projektens resultat till forskning.
Vi har använt oss av ett kriteriebaserat urval (Christoffersen & Johannessen, 2015:56) och
valt ut våra informanter enligt två kriterier. Det första kriteriet har varit att informanterna har
deltagit i Projektet Sandvargen. Det andra kriteriet har varit att informanten har svarat på
utvärderingen eftersom vi vill få fram data som fördjupar vår kunskap och förståelse för deras
upplevelser av projektet.
Innan vi kontaktade lärarna hade Litteraturhuset Trampolin kontaktat dem via mejl och
informerat om vårt examensarbete och att vi skulle komma att kontakta dem. Då tillfrågades
också lärarna om Litteraturhuset Trampolin kunde delge oss deras e-postadresser och att de
hade möjlighet att avstå från medverkan. Vi kontaktade sedan elva lärare via mejl (se bilaga
C). Senare lyckades vi få fram kontaktuppgifter till ytterligare tre lärare som också
kontaktades via mejl. Fem lärare kontaktade oss i direkt anslutning till förfrågan om
medverkan i intervju. För att följa upp mejlkontakten och boka tid för intervjuer kontaktades
de resterande lärarna via telefon men tyvärr fick vi inte tag på någon, därför följde vi upp med
ytterligare ett mejlutskick. Totalt bokades intervjutider med sju lärare i fyra olika skolor,
tyvärr avbokade två lärare dagen före avtalad tid men en lärare tillkom spontant under den
sista intervjun. Intervjuerna genomfördes slutligen med sex lärare på tre olika skolor.
Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer som en uppföljning av Litteraturhuset
Trampolins utvärdering. Kvalitativ metod är lämpligt vid undersökningar där endast ett litet
urval undersöks och där det som undersöks beskrivs ingående (Lagerholm, 2010:31). Vårt
syfte med intervjuerna är att undersöka och beskriva de deltagande lärarnas upplevelser och
skapa en fördjupad förståelse (Trost, 2010:43–44). Strukturerade intervjuer gör det lättare att
jämföra informanternas svar eftersom alla informanter har svarat på samma frågor (Larsen,
2009:84). En nackdel med strukturerade intervjuer är att de inte är flexibla och kan inte
anpassas efter informanten eller situationen. Ostrukturerade intervjuer låter informanterna tala
mer fritt och därför finns risken att samtalet kommer att handla om andra saker än vad som
syftet med intervjun och dessutom tenderar materialet att bli väldigt omfattande
(Christoffersen & Johannessen, 2015:84–85). I undersökningar där det finns begränsat med
tid rekommenderas intervjuer med någon form av struktur (Larsen, 2009:84), vi har därför
valt att genomföra semistrukturerade intervjuer som är en blandning av strukturerade och
ostrukturerade intervjuer (Christoffersen & Johannessen, 2015:85).
Intervjuerna utgick från en intervjuguide (se bilaga D) med frågor som utarbetades för att
kunna ge den information som vi behövde för att kunna svara på vårt syfte och
frågeställningar. Intervjufrågorna var av typen öppna frågor för att de skulle ge djupare svar
och mer information om lärarnas upplevelser (Christoffersen & Johannessen, 2015:85;
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Larsen, 2009:84). När vi utformade intervjufrågorna var vi medvetna om att inte ställa
ledande frågor och på så sätt påverka informanternas svar. De oklarheter och frågor som
uppstod under intervjuernas gång följdes upp med följdfrågor (Larsen, 2009:87). Våra tidigare
analyser av texter om Litteraturhuset Trampolin, Projektet Sandvargen, utvärderingen och
handledningen gett oss de förkunskaper vi behövde för att kunna utforma våra intervjufrågor
till de deltagande lärarna.
Under intervjuerna har fokus legat på att synliggöra lärarnas upplevelser och åsikter. Vi har
därmed inte betraktat olika svar som rätt eller fel. Enligt den fenomenologiska ansatsen har vi
försökt att lyfta fram lärarnas subjektiva upplevelser och förståelse (Christoffersen &
Johannessen, 2015:113). Innan intervjuerna inleddes presenterade vi oss och berättade vad
vårt examensarbete handlade om. Vi informerade om hur vi skulle hantera datan efter
intervjun, att vi skulle koda information som annars skulle kunna identifieras och att de hade
rätt att avbryta intervjun om de skulle vilja. Intervjuerna inleddes med frågor om hur länge
lärarna arbetat och vilken utbildning de hade, detta för att skapa en relation och ett gott
samtalsklimat (Christoffersen & Johannessen, 2015:86–87; Larsen, 2009:86). Vår avsikt var
att genomföra intervjuerna individuellt och så genomfördes också fyra av intervjuerna. Två
lärare kom att intervjuas gemensamt eftersom en lärare anslöt sig under den sista intervjun.
Under intervjuerna framkom att tre av lärarna hade arbetat tillsammans, i samma klass, under
Projektet Sandvargen. Vidare framkom under intervjuerna att en lärare inte var
grundskollärare utan utbildad förskollärare och arbetade som resurs och fritidspedagog. Vi har
ändå valt att kalla denna informant för lärare och använda den information som framkom
under intervjun.
Intervjuerna med lärarna spelades in och vi gjorde anteckningar under och efter intervjuerna.
Dessa ljudinspelningar transkriberades enligt följande mall som vi utarbetade innan och under
transkriberingen. Vi delade upp arbetet med transkriberingarna oss emellan eftersom det var
mycket tidskrävande och därför var vi mycket noggranna med att konsekvent följa mallen,
som beskrivs nedan (Christoffersen & Johannessen, 2015:21; Larsen, 2009:81). Talspråk har
omvandlats till skriftspråk eftersom det blir lättare att läsa, dessutom har dialektala uttryck
skrivits om till standardsvenska eller förklarats i direkt anslutning till uttrycket (Åbo
Akademi:1). På samma sätt har resonemang som vi tolkat som irrelevanta och olika tankeljud
som exempel hummanden inte skrivits ut. Med irrelevanta resonemang menar vi information
som inte handlar om något som berör examensarbetets syfte eller frågeställningar. Där
irrelevanta resonemang förekommit i intervjuerna har de sammanfattats inom parentes. Vissa
medhållande ljud är utskrivna eftersom de hade en relevans för sammanhanget. Skratt och
andra ljud har markerats med asterisk, till exempel *skratt*. Betonade ord har markerats med
versaler och pauser med tre punkter i följd. Citat av vad någon annan eller vad informanten
själv har sagt vid ett tidigare tillfälle har markerats med talstreck. Till exempel: – Jaha, vad är
det som är så speciellt med den här boken då? Förtydliganden och tillägg har markerats med
hakparentes och kursiverad text. Till exempel: “L4: Om vi tittar på det som uppe nu bakom er
och det sitter där också [pekar på teckningar med vinterlandskap och dikter som sitter uppe
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på väggen]”. Lärarnas namn har ersatts med L1–L6 och våra namn har ersatts med våra
initialer. Skolornas namn har ersatts med Skola A–C.
Enligt Vetenskapsrådet (2017:27) ska ljudinspelningar från intervjuer behandlas som
personuppgifter. För att skydda informanternas identitet har informanternas namn och skola
kodats, det vill säga att vi har bytt ut de uppgifter som skulle kunna möjliggöra en
identifikation av informanter och skolor (Vetenskapsrådet, 2017:28, 71). Det kan uppstå olika
situationer där opponenter, examinator och handledare önskar ta del av materialet från
intervjuerna, därför har vi avidentifierat och kodat våra transkriberingar av intervjuerna
(Vetenskapsrådet, 2017:41).
När intervjuerna transkriberades fick vi en stor mängd data, därför behövde vi göra en
datareduktion genom att sortera ut de data som var relevant för våra frågeställningar (Larsen,
2009:98). Intervjuernas meningsinnehåll har analyserats. Transkriberingarna har
kategoriserats utifrån gemensamma teman och därefter sorterats för att underlätta analysen.
De teman som resultatet sorterats utifrån är baserade på våra forskningsfrågor och
intervjuguiden. Slutligen kommer vi i diskussionskapitlet att jämföra dessa teman med teorier
och tidigare forskning (Christoffersen & Johannessen, 2015:114–120).
Våra analyser av intervjuerna har utgått från Projektet Sandvargens pedagogiska intentioner
och mål samt lärarnas upplevelser av projektet (se sida 39 och 51–61). En del av analysen har
haft fokus på läsförståelse och analysen har genomförts utifrån Langers fem faser av
föreställningsvärldar (se sidorna 22–23). En annan delanalys har haft fokus på läslust och
analysen har genomförts utifrån fyra områden som är viktiga för att skapa läslust: läsmiljö och
läsargemenskaper, estetisk läsning, textsamtal och huruvida Projektet Sandvargen skapat
engagemang och intresse hos de deltagande eleverna (se sida 25).
3.2.6 Litteratursökning
Våra sökningar av litteratur inleddes med att vi satte oss in i forskningsområdet läsfrämjande
projekt. Genom databassökningar via Libris och Google hittade vi publikationer om tidigare
läsfrämjande projekt och utvärderingar av läsfrämjande projekt. Dessa sökningar gav upphov
till källor som vi använt som vi både använt för att veta vad som är viktigt för att kunna göra
en framgångsrik utvärdering och som analysverktyg i vår utvärdering av Projektet
Sandvargen. När examensarbetets syften och frågeställningar var formulerade sökte vi efter
passande metoder. Dessa metodsökningar genomfördes via Google och de lokala
folkbiblioteken.
För att urskilja vad som kunde vara relevanta teorier och forskning har vi definierat de
områden som ingår i Projektet Sandvargen. Litteratursökningen har utförts i olika databaser
som exempel: Libris, Eric EBSCO, Google, biblioteket på Högskolan i Gävle och lokala
folkbibliotek med flera. Sökningarna har begränsats till att söka vetenskapliga publikationer
(avhandlingar, peer reviewed). Sökningar har genomförts inom områdena literacy,
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multimodal teori, läsning, högläsning, textsamtal och estetiska uttryckssätt. Dessa områden
ingår i Projektet Sandvargen därför har de en central betydelse för både vår förståelse och
analysarbetet. Inom dessa forskningsområden finns en stor mängd publikationer. Vi skapade
oss en helhetsbild av och förståelse för dessa forskningsområden, sedan begränsades urvalet
till aktuell svensk forskning och avhandlingar då examensarbetet behandlar en svensk kontext
och den svenska läroplanen. Vidare har urvalet varit begränsat till att behandla forskning om
elever i åldersgruppen fem till tio år, som är Projektet Sandvargens målgrupp och motsvarar
inriktningen på vår lärarutbildning. Avgränsningarna har även skett utifrån examensarbetets
syfte och frågeställningar.
Arbetet med textanalyser har pågått under hela arbetsprocessen med examensarbetet.
Inledningsvis lästes samtlig litteratur och relevant information markerades i texterna utifrån
vårt syfte och frågeställningar. Därefter bestod analysarbetet av att sortera och gruppera
materialet. Vi undersökte även de primärkällor som metodlitteratur, vetenskaplig litteratur och
vårt material hänvisar till. Anledningen till detta har varit vår ambition att använda oss av
primärkällor. I dessa undersökningar har vi hittat flera exempel på felaktiga hänvisningar.
Sökandet efter primärkällan har medfört att arbetet emellanåt både har blivit omfattande och
tidskrävande. Av detta har vi dragit slutsatsen att vetenskapliga publikationer inte alltid gör
korrekta hänvisningar.

3.3 Etiska aspekter
I vårt examensarbete har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska
krav rörande information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Enligt informationskravet
har vi informerat våra informanter om examensarbetets syfte skriftligen via e-post samt
muntligen vid respektive intervjutillfälle. Samtyckeskravet har i vårt fall inneburit att samtliga
informanter lämnat sitt samtycke till medverkan och informerats om att de när som helst
kunde avbryta sin medverkan. Informanterna informerades om detta skriftligen innan
intervjutillfället och muntligen vid intervjun. Vi har redogjort för konfidentialitetskravet som
handlar om att skydda informanternas identitet (sida 37). I vårt fall har vi bytt ut de uppgifter
som skulle kunna möjliggöra identifikation. När det gäller nyttjandekravet informerades
informanterna om att intervjumaterialet endast skulle användas av oss i vårt examensarbete.
De fick även information om att examinator och handledare skulle kunna ta del av materialet.
Slutligen fick de information om att ljudinspelningar och transkriberingar av intervjuerna
kommer att raderas efter examensarbetets godkännande och publicering (Vetenskapsrådet,
2002:7–14).
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4. Resultat och analys
I detta kapitel kommer resultaten av materialens analyser att beskrivas. Först beskrivs
dokumentanalysen av Projektet Sandvargens handledning. Sedan följer den kvantitativa
analysen av utvärderingen samt den kvalitativa analysen av samma material. Därefter
presenteras resultaten från intervjuerna med lärarna utifrån de teman som framkommit i
analyserna. Slutligen analyseras Projektet Sandvargens delar, handledningen samt
intervjuerna utifrån projektets mål: läsförståelse och läslust.

4.1 Analyser av Projektet Sandvargens handledning
För att undersöka om Litteraturhuset Trampolins pedagogiska intentioner och mål samt
lärarnas upplevelser överensstämmer behöver Projektet Sandvargens pedagogiska intentioner
och mål definieras. Därefter kommer vi att beskriva det som framkommit i vår
dokumentanalys av handledningen, så som handledningens vetenskapliga förankring, vad som
inte lyfts fram samt samtalsfrågor och uppgifter.
4.1.1 Projektet Sandvargens pedagogiska intentioner och mål
I handledningens inledning skriver Litteraturhuset Trampolin:
Projektet utgår ifrån barnboken Sandvargen av Åsa Lind och syftar till att lyfta fram
högläsning och eget skapande som metod för att stimulera elevers läslust och läsförståelse.
Genom att arbeta med olika estetiska uttrycksformer som drama och bildskapande i
samband med högläsningen, är det vår förhoppning att eleverna får en djupare förståelse
och ett mer lustfyllt lärande (...)
Handledningen ger tips och inspiration för vidare arbete med boken. Vi har valt ut några
kapitel och teman i boken och ger förslag på samtalsfrågor och uppgifter för eget
skapande med olika uttrycksformer som text, bild eller film.
Samtalsfrågorna kan användas som ett komplement till elevernas egna frågor i boksamtal,
men de kan också användas som utgångspunkt för olika skrivuppgifter.
Alla uppgifter i den här handledningen är tänkta som en inspiration och kan utvecklas
eller förenklas utifrån gruppens eller enskilda elevers behov/förutsättningar (Bilaga A:1).

Utifrån detta tolkar vi att projektets mål är att stimulera elevers läslust och läsförståelse.
Projektets pedagogiska intentioner tolkas som att lyfta fram högläsning och eget skapande
som metod. Vi drar slutsatsen att handledningens syfte är att ge lärare tips och inspiration för
vidare arbete med boken Sandvargen.
4.1.2 Projektet Sandvargens vetenskapliga förankring
Utifrån vår dokumentanalys har vi undersökt vilka källor som förekommer i handledningen.
Det har varit svårt att återfinna de citat och referat som används i handledningen eftersom
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referenserna saknar sidhänvisningar. Vi ser att korrekta referenser skulle öka textens
trovärdighet samt det skulle underlätta för de läsare som vill läsa mer i dessa källor.
I handledningens inledning citeras Skolverkets text (2017a:3). Vi tolkar användningen av
denna källa som ett sätt att styrka Projektet Sandvargens mål och pedagogiska intentioner:
Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att
alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska
uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Det handlar om att ge
eleverna upplevelser, möjligheter till eget skapande, olika ingångar till kunskap och
förståelse att anpassa undervisningen utifrån varje elevs erfarenheter, intressen, tankar och
behov (Bilaga A:1).

Handledningen tar upp vikten med högläsning kopplat till forskning genom följande citat och
referat, baserat på två källor Andersson (2015:43, 44) och Westlund (2009:160). Vi tolkar
användningen av dessa källor som ett sätt att styrka vikten av högläsning och textsamtal och
därigenom styrks projektets pedagogiska intentioner:
Högläsningens goda effekter på barns språkutveckling är väl dokumenterade. Det skriver
Jonas Andersson i sin kunskapsöversikt Med läsning som mål. Högläsning ger bland
annat ökat ordförråd, väcker intresse för läsning och ger förmåga att uttrycka sig och
kunskap om hur berättelser är uppbyggda (Bilaga A:1).
Men det är inte bara viktigt att läsa högt, det är också viktigt hur högläsningen går till och
hur läsningen bearbetas efteråt. En dialogisk högläsning där barnen deltar i samtal om
texten före, under och efter läsningen har visat störst effekt på språkutvecklingen hos
mindre barn, enligt Jonas Andersson. (Bilaga A:1).
Alla barn behöver lyssna på en bred repertoar av böcker, så att deras kunskap om texter
och om världen vidgas. Tillsammans med läraren kan samtliga elever förstå svårare texter
än sådana som de just nu endast klarar av att läsa på egen hand. Att lära sig olika
lässtrategier kan till en början ske genom lärarens högläsning och genom muntlig
bearbetning, innan man så småningom lär sig att tillämpa lässtrategier på den egna
läsningen (Bilaga A:2).

Handledningen refererar till Anderssons (2015:44) kunskapsöversikt där han beskriver en
metaanalys där dialogisk högläsning jämförs med andra högläsningsmetoder. Studiens resultat
visade att dialogisk högläsning var speciellt effektivt för yngre barn. Vi sökte upp
primärkällan (Mol et al., 2008) för att få reda på vilken åldersgrupp som avsågs med uttrycket
yngre barn. Mol et al. (2008:20) fann i sin metaanalys att dialogisk högläsning hade störst
effekt på barn i 2–3 årsåldern medan metoden knappt hade någon positiv effekt på barn i 4–5
årsåldern:
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We also found evidence supporting the hypothesis that dialogic reading with older
children does not have as great an impact as dialogic reading with younger age groups.
The older children in this set of studies, the 4- to 5-year-olds, scarcely benefited from
dialogic reading (...) Insofar as dialogic reading causes additional effects, these effects
were only manifested in the younger 2- to 3-year-old age group (Mol et al., 2008:20).

Resultatet från denna metaanalys är inte relevant för Projektet Sandvargen eftersom de
positiva effekterna visades i en yngre åldersgrupp än projektets målgrupp. I Andersson
(2015:44) framgår dock inte metaanalysens resultat kopplade till de undersökta
åldersgrupperna på ett tydligt sätt. Av detta drar vi slutsatsen att Andersson (2015) borde ha
uttryck vilken ålder som menades med yngre barn, detta för att texten ska förmedla korrekt
information till läsaren om studiens (Mol et al., 2008) resultat. Vi drar även slutsatsen att det
är viktigt att utöva källkritik och söka upp primärkällor för att kontrollera att källhänvisningen
är korrekt utförd.
4.1.3 Sociokulturellt perspektiv
I dokumentanalysen har vi undersökt vilka vetenskapliga perspektiv som förmedlas. Vi ser att
Litteraturhuset Trampolin utgår från ett sociokulturellt perspektiv på språk och lärande.
Följande citat från handledningen visar att den pedagogiska planeringen utgår från
gemensamma aktiviteter som möjliggör social interaktion mellan lärare och elever samt elever
sinsemellan, något som är utmärkande för det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014:307):
I förskoleklass och grundskolans lägre klasser kan spännvidden vara stor mellan olika
elevers läsförmåga. Genom högläsning kan alla elever ta del av samma texter och delta i
samtal och diskussioner som är viktiga för läsutvecklingen (Bilaga A:2).

Högläsning möjliggör att eleverna får uppleva texter som annars är för svåra för dem att läsa
själva, dessutom bidrar högläsning till att vidga elevernas textvärldar (Elwér, 2017:5; Langer,
2005:29; Westlund, 2017:154–155). Om vi utgår från att arbetet med högläsning möjliggör att
läraren kan modellera olika lässtrategier och att målet är att eleverna successivt ska överta och
använda dessa lässtrategier vid egen läsning, drar vi slutsatsen att undervisningen behöver
innehålla både högläsning och textsamtal för att kunna uppnå detta mål:
Alla barn behöver lyssna på en bred repertoar av böcker, så att deras kunskap om texter
och om världen vidgas. Tillsammans med läraren kan samtliga elever förstå svårare texter
än sådana som de just nu endast klarar av att läsa på egen hand. Att lära sig olika
lässtrategier kan till en början ske genom lärarens högläsning och genom muntlig
bearbetning, innan man så småningom lär sig att tillämpa lässtrategier på den egna
läsningen (Bilaga A:2).

4.1.4 Det som inte lyfts fram i handledningen
I handledningen finns uppgifter (Bilaga A:3,4) där eleverna ska skriva text. Det finns dock
ingen koppling i handledningen till forskning eller teorier som tar upp skrivande eller
41

kopplingen mellan att skriva och läsa. Därmed får vi ingen information om hur dessa
skrivuppgifter kan gynna läsförmågan trots att forskningen visar att läs- och skrivutvecklingen
utvecklas parallellt (Fast, 2007:31, 33; Skolverket, 2016a:20; Westlund, 2017:59).
Handledningen beskriver inte förförståelsens betydelse för läsförståelse, trots att forskning
visar att förförståelse för texten är en viktig faktor för läsförståelse eftersom det skapar ett
sammanhang för texten (Schmidt & Jönsson, 2015:3).
Vi har inte funnit någon hänvisning till läroplanen (Skolverket, 2011) i Projektet Sandvargens
handledning. Vår slutsats är att referenser till läroplanen skulle underlätta lärarnas arbete med
handledningen samt styrka de metoder som handledningen baseras på. Andersson (2014:202)
menar att lärare inte har tillräcklig kompetens att bedöma elevers lärande genom estetiska
uttryckssätt. Lärare väljer därför att låta elever arbeta med mer traditionella uttryckssätt som
text och tal.
4.1.5 Handledningens samtalsfrågor och uppgifter
I vår dokumentanalys har vi identifierat och kategoriserat handledningens samtalsfrågor och
leka-och-skapa-uppgifter (som vi i det följande kallar för uppgifter). De samtalsfrågor och
uppgifter som finns i handledningen kommer även att återkomma i vår analys av resultaten
från intervjuerna samt de analyser som avser projektets mål.
Handledningens samtalsfrågor utgår från textens innehåll och möjliggör kopplingar mellan
texten och elevernas erfarenheter. Genom samtalsfrågorna skapas möjligheter för eleverna att
identifiera sig med textens karaktärer. Vi ser detta som estetisk läsning (Rosenblatt, 2002:41)
eftersom eleverna ges möjlighet att använda egna erfarenheter för att tolka texten. Det
möjliggör i sin tur att eleverna kan identifiera sig med textens karaktärer och händelser
(Westlund, 2017:55). Exempel på en sådan samtalsfråga är: “Zackarina känner sig inte
behövd i det här kapitlet. Har du känt likadant någon gång?” (Bilaga A:5). Vi uppfattar att
detta handlar om att ge eleverna möjlighet att förstå och sätta sig in i andra individers känslor
och perspektiv. Genom textsamtalen turas eleverna om att tala och lyssna på varandra, ett
demokratiskt arbetssätt. Vår slutsats är att eleverna genom textsamtalen både lär sig om sig
själva, om sina klasskamrater, okända människor och varelser samt den omgivande världen.
Detta hävdar Rosenblatt (2002:210–211) en förutsättning för att elever ska kunna utvecklas
till goda demokratiska medborgare.
Det sociokulturella perspektivet syns även i handledningens samtalsfrågor och uppgifter som
gör eleverna delaktiga i sociala och kommunikativa sammanhang (Säljö, 2014:307).
Handledningens samtalsfrågor och uppgifter möjliggör för eleverna att använda flera olika
språk och uttryckssätt för att kommunicera (Säljö, 2014:301–302). Genom diskussioner och
samtal synliggörs elevernas olika erfarenheter och tolkningar vilket ger dem möjligheter att
utveckla nya kunskaper och perspektiv (Säljö, 2014:307). Flera av handledningens
samtalsfrågor och uppgifter lyfter fram elevernas olikheter med fokus på hur dessa olikheter
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berikar gruppen och ses som en tillgång. Som exempel: “Alla är bra på olika saker. Vad är ni
bra på i klassen? Och hur kan ni hjälpa varandra?” (Bilaga A:5).
Vi tolkar att de samtalsfrågor och uppgifter som är kopplade till kapitlet Zackarinaspråket
(Bilaga A:4) handlar om att utforska tal- och skriftspråk på olika sätt. Högläsningen i
kombination med dessa samtalsfrågor och uppgifter möjliggör att elevernas förståelse för
språkets uppbyggnad utvecklas och fördjupas, något som Elwén (2017:6) och Fast (2008:86)
också betonar.
Utifrån ett läsförståelseperspektiv förutsätter handledningens samtalsfrågor och uppgifter att
eleverna är aktiva till exempel genom att lyssna och samtala. Läraren är tänkt att fungera som
bryggan mellan eleverna och texten (Elwén, 2017:6). I handledningen beskrivs att dess
samtalsfrågor och uppgifter ska fungera som tips och inspiration samt utvecklas och anpassas
till den aktuella läraren och elevgruppen. Det möjliggör för läraren att modellera för eleverna
hur denne gör för att förstå texter (Jönsson, 2007:238). Eleverna får sedan arbeta individuellt,
i mindre grupper och i helklass med de uppgifter som handledningen innehåller. På så vis kan
eleverna genom ett kooperativt lärande arbeta och utveckla sin läsförståelse. Successivt kan
eleverna sedan överta ansvaret för läsförståelsestrategierna (Westlund, 2013:277–278).
Undervisning av lässtrategier kan riskera att bli en färdighetsträning i strategianvändning
därför är det viktigt att undervisningens fokus är texternas innehåll (Westlund, 2013:296). Vi
konstaterar att handledningens samtalsfrågor och uppgifter har ett tydligt fokus på textens
innehåll. Utifrån vårt lärarperspektiv skapar textsamtalen och uppgifterna möjlighet för
läraren att bedöma elevernas läsförståelse genom att eleverna får förklara hur de tänker kring
och tolkar texten (Westlund, 2013:296, 298).
Utifrån ett läslustperspektiv har vi i dokumentanalysen identifierat fyra olika områden som är
viktiga för att skapa läslust: läsaregemenskaper, estetisk läsning, textsamtal och väcka
elevernas engagemang och intresse. Dessa fyra områden kommer vi att använda som
analysverktyg när vi senare analyserar Projektet Sandvargens delar, handledning och
intervjuerna med lärarna utifrån ett läslustperspektiv (se sidorna 66–67).
Handledningens uppgifter möjliggör skapande genom olika uttryckssätt, till exempel text,
färg, form, drama, musik och foto. Utifrån Vygotskijs fantasi- och kreativitetsteori (1995:13)
drar vi slutsatsen att handledningens uppgifter låter eleverna skapa någonting nytt utifrån sina
tidigare erfarenheter samt de erfarenheter som de skapat utifrån högläsningen och samtalen
om texten. Det är detta som Vygotskij (1995:13) kallar för fantasi. Fantasi anses vara något
som expanderar våra erfarenheter och det finns ett känslomässigt samband mellan fantasin
och verkligheten. Vår analys visar att handledningens samtalsfrågor och uppgifter skapar
möjligheter för eleverna att uppleva detta samband. Sambandet möjliggörs genom eleverna
lever sig in i karaktärernas känslor och perspektiv, utan att själva ha upplevt dessa situationer.
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Vi ser att handledningens uppgifter ger eleverna möjligheter att uttrycka sig multimodalt,
genom en mängd olika resurser och uttryckssätt. Med utgångspunkt i detta gynnar arbete med
handledningens uppgifter elevers meningsskapande och textskapande (Borgfelt, 2017:96,
100). Handledningens multimodalitet erbjuder även eleverna att uttrycka sina kunskaper
genom olika resurser (Borgfeldt, 2017:96). Vi har utgått från Liberg et al.:s (2007:9)
resonemang om att människor är multimodala i sitt lärande, att de olika uttryckssätten både
interagerar med och bygger på varandra. Vår analys visar att handledningens uppgifter
innehåller en mängd olika uttryckssätt som möjliggör detta. Slutsatsen av detta är att
elevernas lärande gynnas genom variationen av uttryckssätt.
Dokumentanalysen visar att uppgifterna möjliggör arbete med olika estetiska uttryckssätt som
kan medföra att elevernas kunskaper sätts in i nya perspektiv. Till följd av detta kan arbetet
med estetiska uttryckssätt ge eleverna en fördjupad förståelse och synliggöra kunskaper som
annars skulle vara osynliga (Boberg & Högberg, 2014:77; Widhe, 2017:1–2). För att dessa
positiva effekter ska kunna uppstå behöver undervisningen skapa möjligheter till upplevelser
och sammanhang kring textens innehåll och elevernas egna erfarenheter (Widhe, 2017:1–2).
Vår analys visar att handledningens uppgifter skapar förutsättningar för detta, exempelvis
genom följande uppgifter:
Att göra ingenting. Hur svårt kan det vara? Gå ihop två och två. En får vara Zackarina och
en får vara Sandvargen. Försök att göra ingenting så länge som det går. Ta tid. Vad hände?
Hur kändes det? Utmana varandra i klassen (Bilaga A:3).
Zackarina har hittills i boken upplevt många olika känslor. Arbeta i grupp och låt alla
deltagare börja med att skriva ner minst fem ord för olika känslor som Zackarina har
upplevt eller som ni själva känt när ni läst boken. Välj ut några av orden och bygg
mänskliga statyer som gestaltar känslorna (som ett slags stillastående charader). Kan
resten av klassen gissa vilken känsla ni föreställer? (Bilaga A:4).

Vi tolkar att dessa uppgifterna möjliggör meningsskapande genom olika estetiska uttryckssätt
(Andersson, 2014:207). Utifrån denna tolkning drar vi slutsatsen att det är viktigt att
undervisningen upplevs som meningsfull för att kunna skapa intresse och engagemang hos
eleverna (Skolverket, 2016a:8). Dokumentanalysen påvisar att arbete med handledningens
samtalsfrågor och uppgifter möjliggör meningsskapande och utvecklar elevernas språkliga
och kognitiva förmågor vilket medför positiva effekter på läsförståelse och läslust (Westlund,
2017:59).
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4.2 Analyser av utvärderingen
Först presenterar vi resultatet från den kvantitativa analysen av lärarnas svar i form av
diagram och text som beskriver resultatet. Därefter presenterar vi resultatet av den kvalitativa
analysen.
4.2.1 Kvantitativ analys av utvärderingen
Diagram 1. Vad tycker du om läsprojektet Sandvargen i sin helhet?

På fråga 1: Vad tycker du om läsprojektet Sandvargen i sin helhet? svarade tio av tretton
lärare mycket bra och tre lärare svarade bra. Ingen valde övriga svarsalternativ.
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Diagram 2. Vad tycker du om besöket på Trampolin
då eleverna fick lyssna på första kapitlet i boken, leka med Zackarina och bygga med sand?

På fråga 2: Vad tycker du om besöket på Trampolin då eleverna fick lyssna på första kapitlet i
boken, leka med Zackarina och bygga med sand? svarade tolv av tretton lärare mycket bra
och en lärare svarade bra. Ingen valde övriga svarsalternativ.
Diagram 3. Vad tycker du om handledningen som ni fick med er tillbaka till skolan?

46

På fråga 3: Vad tycker du om handledningen som ni fick med er tillbaka till skolan? svarade
fem av tretton lärare mycket bra, sex lärare svarade bra och en lärare svarade ganska bra. En
lärare lämnade inget svar. Ingen valde övriga svarsalternativ.
Diagram 4. Vad tyckte du om Tekalaset med Sandvargen och Åsa Lind?

På fråga 4: Vad tyckte du om Tekalaset med Sandvargen och Åsa Lind? svarade åtta av
tretton lärare mycket bra och en lärare svarade bra. Tre lärare svarade att de inte deltog och en
lärare lämnade inget svar. Ingen valde övriga svarsalternativ.
Diagram 5. Hade ni läst boken om Sandvargen i klassen innan ni deltog i projektet?
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På fråga 5: Hade ni läst boken Sandvargen i klassen innan ni deltog i projektet? svarade Sju
av tretton lärare att de hade läst boken innan projektet och fem lärare svarade att de inte hade
läst boken innan projektet. En lärare lämnade inget svar.
Diagram 6. Läste ni boken om Sandvargen efter besöket på Trampolin?

På fråga 6: Läste ni boken om Sandvargen efter besöket på Trampolin? svarade sju lärare att
de hade läst boken efter första besöket på Trampolin och sex lärare svarade att de inte hade
läst boken efter första besöket på Trampolin.
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Diagram 7. Har ni arbetat med
någon form av skapande på skolan kopplat till boken om Sandvargen?

På fråga 7: Har ni arbetat med någon form av skapande på skolan kopplat till boken om
Sandvargen? svarade tre av tretton lärare att de använde övningar ur handledningen, fem
lärare svarade att de hade hittat på egna övningar och fem lärare svarade att de inte hade
arbetat med någon form av skapande på skolan kopplat till boken om Sandvargen. Ingen
svarade att de inte läst boken.
Fråga 8 var en öppen fråga där lärarna själva hade möjlighet att kommentera fritt. Nio lärare
svarade inget på denna öppna fråga. De fyra lärare som svarade skrev:
Fråga 8: Skriv gärna en egen kommentar om vad deltagandet
i projektet har gett er, eller ge förslag på förbättringar!
Vi är jättenöjda! Toppenbra skådespelare som var engagerade i barnen. Jättekul med Åsa
Lind. Ett minne för livet̒ ! Tack!
Vi skrev en bokrecension med hela klassen. En jättebra workshop som verkligen
stimulerar läsande!! Roligt och inspirerande. Tack och bra jobbat!
Vi var aldrig på tekalaset. Barnen mycket förtjusta när vi drog ut bilderna på deras
sandarbeten så de ska få med i sina pärmar hem på avslutningen. Bra med efterpratet så
barnen förstod att ni var skådespelare på ett tydligare sätt. Handledningen bra men det har
varit för mycket annat att avsluta nu så den får ligga till nästa års läsning av Sandvargen.
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Både jag och barnen tyckte det var ett jättekul projekt att delta i. Mina treor uppskattade
mest intervju med författaren på Tekalaset och att få skapa med sanden såklart.
4.2.2 Kvalitativ analys av utvärderingen

Utvärderingens svar har visat att majoriteten av lärarna har varit mycket nöjda med Projektet
Sandvargen. Det har även visat att första besöket på Trampolin varit mycket uppskattat.
Handledningen uppfattar elva lärare som mycket bra eller bra medan en uppfattar den som
ganska bra. Här hade det varit intressant att veta om den läraren som ansåg att handledningen
var ganska bra hade förslag på förbättringar eller om denne saknade något i handledningen.
Nio lärare deltog och var nöjda med Tekalaset, tre lärare deltog inte. Det hade möjligen varit
intressant för Litteraturhuset Trampolin att veta varför tre av lärarna valde att inte delta.
Fråga 5: Hade ni läst boken Sandvargen i klassen innan ni deltog i projektet? och Fråga 6:
Läste ni boken Sandvargen efter besöket hos Trampolin? ger svar på om och när boken lästes.
Vi undrar vilken information dessa frågor ger Litteraturhuset Trampolin eftersom de inte ger
svar på hur lärarna arbetat med högläsning utifrån boken innan eller under projektet. Det fråga
5 och 6 ger information om är att de lärare som läste boken innan projektet sedan inte läste
om den under projektet. De som läste boken under projektet hade inte läst boken innan,
förutom en lärare som hade läst boken både innan och efter projektet.
På fråga 7: Har ni arbetat med någon form av skapande på skolan kopplat till boken om
Sandvargen? är det endast tre av tretton lärare som svarat att de arbetat med uppgifter ur
handledningen och fem lärare svarat att de arbetat med egna uppgifter. Denna fråga ger ingen
information om vilka uppgifter ur handledningen som lärarna valt att arbeta med och vad de
tyckte om uppgifterna. Det skulle vara intressant för Litteraturhuset Trampolin att få
information om vilka uppgifter de lärarna valt att göra istället för att arbeta med
handledningen. Med den informationen skulle Litteraturhuset Trampolin kunna se om lärarna
inspirerats till att arbeta med estetiska uttryckssätt.
Fråga 8 är en öppen fråga där lärarna själva bestämde om de ville svara och vad de ville svara.
Endast fyra av tretton lärare valde att skriva något om sina upplevelser av projektet och ingen
av dessa fyra gav förslag på förbättringar. För att kunna vara en del av Litteraturhuset
Trampolins utvecklingsarbete behöver de utvärderingar som Litteraturhuset Trampolin
genomför ge information från deltagarna om delar som varit särskilt bra och de delar som
eventuellt skulle kunna utvecklas.
Vi har jämfört de olika delarna som ingick i Projektet Sandvargen med de frågor som
Litteraturhuset Trampolin formulerat i sin enkät. För att se vilka delar de har frågat om och
vilka delar de eventuellt inte hade frågat om. Vår analys visade att det inte fanns några frågor
som handlade om:
– handledningens del om textsamtal, om lärarna arbetat med textsamtal och vad lärarna tyckte
om de förslag som finns på samtalsfrågor i handledningen.
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– vilka av handledningens uppgifter som lärarna genomfört, varför de valde just dessa
uppgifter och vad elever samt lärare ansåg om dem.
–  det fanns någon anledning till att lärarna inte valt att arbeta med handledningen.
– lärarna arbetat med skrivuppgifter kopplat till läsningen av boken Sandvargen.
– hur projektet eventuellt har stimulerat elevernas läsande, läslust och läsförståelse.
– lärarnas inspirerats av projektet och i så fall på vilket sätt.
– vilka delar i projektet som varit särskilt bra.
I den utvärdering som Litteraturhuset Trampolin genomfört kan vi inte se att de får svar på
om lärarna upplever att Projektet Sandvargen inspirerat lärarna till att arbeta med högläsning
och eget skapande eller om handledningens uppgifter inspirerat eller använts som
utgångspunkt i undervisningen. Den ger inte heller information som skulle kunna svara på om
Projektet Sandvargen stimulerat elevernas läslust eller läsförståelse. Med utgångspunkt i den
problematik med utvärderingar som genomförs med hjälp av enkäter är det därmed avgörande
att ställa rätt frågor (Sandin, 2011:120). Vi utgår även från det som Sandin (2011:120) och
Andersson (2015:17) betonar som avgörande för att utvärderingar ska kunna påvisa projekts
effekter och måluppfyllelse. Av detta drar vi slutsatsen att Litteraturhuset Trampolins
utvärderingar behöver innehålla frågor som kan ge dem information om deltagarnas
upplevelser och åsikter om det som är projektets mål och pedagogiska intentioner.

4.3 Analyser av intervjuer med lärarna
I det följande kommer intervjuernas resultat och analys att beskrivas utifrån de teman som
framkommit under analysen. Dessa teman är baserade på intervjuernas resultat, våra
forskningsfrågor och intervjuguiden. Lärarnas svar kommer att redovisas genom referat och
citat som på ett talande sätt representerar gruppens åsikter, vi kommer även att redovisa svar
som avviker eller är särskilt intressanta. I transkriberingarna har skratt och andra ljud har
markerats med asterisk. Betonade ord har markerats med versaler. Pauser har markerats med
tre punkter i följd. När lärarna citerar vad någon annan eller vad informanten själv har sagt vid
ett tidigare tillfälle har markerats med talstreck. Förtydliganden och tillägg har markerats med
hakparentes och en beskrivande kursiverad text. När en del har utelämnats i citaten markeras
det med en parentes innehållande tre punkter.
De sex lärare som medverkat i intervjuerna har sammantaget en lång arbetslivserfarenhet
inom läraryrket med ett genomsnitt på drygt 25 år: L1 23 år, L2 26 år, L3 19 år, L4 40 år, L5
5 år och L6 40 år. Lärare L2, L5 och L6 arbetar på samma skola och har ett kollegialt
samarbete. L3 och L4 arbetar på samma skola men har inget samarbete. På den skola som L2,
L5 och L6 arbetar på arbetar man med Att skriva sig till läsning (ASL) och En läsande klass
(Läsfixarna). L3 arbetar med En läsande klass. L2 var som vi tidigare nämnt förskollärare
som arbetade som fritidspedagog och denna information fick vi först under intervjun. Vi har
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ändå valt att använda oss av denna intervju eftersom personen deltagit i projektet. L2 deltog i
det första besöket på Trampolin men deltog inte i någon större utsträckning i övriga delar av
projektet och därför har denne inte heller uttalat sig om dessa.
4.3.1 Upplevelser av Projektet Sandvargen
Lärarna hade positiva förväntningar på Projektet Sandvargen, dels för att flera av dem hade
varit i kontakt med Litteraturhuset Trampolin tidigare och hade därigenom positiva
erfarenheter och dels för att flera av dem hade läst boken Sandvargen tidigare och ville
fortsätta arbeta utifrån den boken. Flera lärare uttryckte dessutom att boken Sandvargen skulle
passa att kombinera med olika estetiska uttryckssätt:
L3: Just att göra någonting mer än bara boken. (...) att de skulle få leva sig in i bokens
värld och att det skulle vara det här med skapande...att det blir någonting mer av boken än
att BARA läsa.
L4: (...) Trampolin var ett så bra ställe att komma till så duktiga personer där så jag kände
direkt så här: – Åh va kul att komma dit igen! Och boken Sandvargen kände ju jag till sen
tidigare så jag tänkte att det här lät spännande det kan nog bli någonting bra, både lite
drama och bild och ja...det lät spännande.
L5: Vi tyckte redan från början att det skulle bli jättespännande. JA! Sen hade vi läst
Sandvargen i ettan och den var så… den gick hem så BRA hos barnen. De var jätte…
fascinerade av den.

Samtliga lärare beskriver en positiv upplevelse av Projektet Sandvargen. Innan projektet
startade erbjöds några klasser att delta i en testomgång, där ingick första besöket på
Trampolin. När projektet sedan körde igång på riktigt fick de som deltagit i testomgången
tillgång till handledningen samt en inbjudan att delta i det avslutande Tekalaset. Två av de
intervjuade lärarna, Lärare 1 och 3 var med i denna testomgång. De beskriver sina intentioner
med att delta i projektet:
L1: Vi hade läst Sandvargen. HELA alltså ettan, tvåan, trean, alla böckerna. Och barnen
tyckte jättemycket om det (...) så när det här kom då anmälde jag mig direkt: – Vi VILL
vara med. Så då fick vi vara med och vara så här testpiloter. Åhhh, den här klassen passar
perfekt att få testa. Vi ville vara med för att dom tycker om Sandvargen så mycket. Så det
var väl så att jag ville ha en fortsättning på Sandvargen och var nyfiken på vad har dom att
erbjuda oss som passar så bra ihop med boken.
L3: Just att göra någonting mer än bara boken. Jag vet...vi har haft andra samarbeten med
dem just i andra sammanhang så då kände jag att det lät spännande.

Samtliga lärare beskriver att de och eleverna uppskattar att göra den här typen av kulturella
besök. Det handlar både om de möjligheter som Trampolin kan erbjuda i form av tillgång till
material att skapa med och lokalernas möjligheter. Lärarna beskriver också vikten av att få
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komma iväg från skolan och göra sådant som eleverna uppskattar som att byta miljö, att få
åka buss eller att ha tid och plats för lek:
L2: Det här när de fick vara med och jobba och göra Sandvargens [Sandvargens hem] (...)
och bara allt material som fanns! Då tänker man: – Åh, tänk om man hade allt sånt här på
skolan!
L4: Så tycker jag att det är väldigt viktigt också att klasserna man har...att dom får komma
till andra aktiviteter och andra ställen så att det inte alltid är här i skolan även om det
kanske är samma saker vi säger så blir det ändå ett nytt...så det tycker jag är viktigt. Att få
den här kulturen och de har ju sådana möjligheter att erbjuda oss det.(...) Bara det här att
komma bort till Kulturcentrum och göra något helt annat än det som vi gör i vanliga fall.
Barnen tyckte det var vansinnigt roligt att springa runt och leka där...i sån härlig miljö...att
springa runt, gömma sig, springa fram igen, klättra lite på det som gick att klättra på bara
en sån sak, tyckte de ju var jätteroligt. Det kanske man inte kan erbjuda i klassrummet
precis. *skrattar* Så de var jättenöjda när vi åkte därifrån.
L6: Sen är det alltid roligt när man gör nånting. Det blir en upplevelse på många olika sätt.
Bara att åka buss dit, bara det kändes roligt. Att man hade som en utflyktsdag, fast det var
med innehåll.

Vid det första besöket på Trampolin möttes klasserna av en av boken Sandvargens
huvudpersoner, Zackarina, som bjöd barnen hem till sig. På så vis blev de inbjudna till att
delta i ett drama där de bland annat busade med Zackarinas mamma som bara jobbade och
inte lyssnade på vad de sa. Eleverna fick leka med Zackarina och sedan skapa sin egna
version av Sandvargens hem. Lärarna beskriver det första besöket på Trampolin:
L1: Och sen den här leran, den här mjuka sanden som dom hade...som dom fick forma de
här landskapen där Sandvargen var...var ju också JÄTTEHÄRLIGT.
L2: Det var jättekul! Jätteroligt faktiskt (...) när man kom dit så blev man mottagen…
barnen fick… man kom ju in i den här teatern på en gång, när de blev hämtade och så fick
de träffa...[Zackarina] (...) Och hennes mamma som satt och jobbade och jobbade. Det var
jättekul, det var det. Barnen tyckte också att det var jättekul.
L6: Vi tyckte båda två att det var en fantastisk dag, att det var jättebra.

Både det första besöket på Trampolin och det avslutande Tekalaset beskrivs som positivt och
uppskattat av både lärare och elever. Lärare 1 beskriver sina upplevelser av Tekalaset:
L1: Det jag tyckte var så kul det var när man fick träffa Sandvargen och...dom där,
mamman och pappan där...fick man träffa allting...eller träffa dom på riktigt på något
sätt...och det tyckte också barnen var jättekul. *hummar* Och...vad var det mer? Vi
träffade ju författaren där också. Det var ju också på riktigt...sånt där som...man...vi kan ju
ta hit till skolan också ju...men det blev ju verkligen ett komplement. (...) Okej, det är en
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person som sitter där och skriver de här böckerna och vi har fått träffa henne. Och så
Sandvargen då som vi läste och vi...det var ju det som var så bra för vi läste ju FÖRST
Sandvargen, pratade om författaren och pratade om allting och SEN fick vi erbjudande om
att TRÄFFA henne så det blev ju som en överraskning inför klassen: – WOW, vi ska få
träffa henne! Jag tror det hade varit annorlunda om jag inte hade läst boken och så sa jag
att: – Nu så ska vi träffa en författare och hon har skrivit den här boken...men det var ju
liksom som en kändis...det var ju riktigt en kändis för oss. Att den här boken, wow, den
här tycker vi så mycket om...och sen får vi träffa författaren också och vi FÅR träffa
Zackarina...det blev som så stort utav det.

Lärare 3 hade tidigare haft en annan författare på besök i klassen. Denna lärare deltog i
testomgången och eftersom Tekalaset inte var inplanerat när klassen gjorde sitt första besök
på Trampolin så blev Tekalaset och författarmötet med Åsa Lind en positiv överraskning för
klassen:
L3: Jag hade tidigare också varit i kontakt med en annan författare som mina elever hade
fått träffa och det var väldigt uppskattat men då var det bara att de fick träffa författaren
och de fick lyssna till honom. (...) till slut så visade det sig att vi också fick träffa henne
[Åsa Lind] också som författare så det tycker jag var väldigt bra.

Lärare 1 och 3 deltog i det avslutande Tekalaset men Lärare 2, 4, 5 och 6 deltog inte på grund
av olika anledningar:
L2: Nej det var vi inte, tyvärr. (...) Någonting vi hade här på skolan då, som var inplanerat
sedan länge. Vi kunde inte åka på det.
L4: Om jag minns rätt så var det för att det låg tokigt i tiden, det stämde inte med våra
lektioner eller om vi hade något…(...) det var liksom att jag kände att...nä det blir svårt att
få till det. (...) Nej men det var nog att det låg fel rent schematekniskt att få till det då.
L6: Nej, nej då hade vi så mycket annat så vi hade ingen möjlighet att vara med.
L5: Ja, det var under en period….med mycket…(...)
L6: Vi ville egentligen… men sen kändes det som att: nej, det blir bara stressigt. (...) Det
var ganska långt in på våren, nästan på sluttampen av terminen.

Resultaten visar att boken Sandvargen upplevs som bra av både lärare och elever samt att den
möjliggör att eleverna kan relatera till textens innehåll:
L1: (...) barnen tyckte jättemycket om det och vi hade ju diskuterat och det var filosofiska
frågor.
L4: Himla härlig och inbjuder ju till så mycket fantasi och funderingar.(...) Jag upplever
att de tycker att den är spännande och lite roligt och lite tokig sådär också. Och när vi var
där, när de presenterade den, dom skrattade ju jättemycket för de tyckte ju att det var ju så
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tokigt det här med Sandvargen och den här flickan och flickans mamma (...) dom har
uppskattat det. Och det här med att ha en fantasifigur, det är ju många som känner igen sig
i också det märker man ju när man pratar.
L5: (...) den gick hem så BRA hos barnen. De var jätte… fascinerade av den.
L6: De kände med den där personen [Zackarina].

Sammanfattningsvis kan lärarnas upplevelser av Projektet Sandvargen beskrivas såsom Lärare
6 uttryckte sig:
L6: Just såna här saker skulle man vilja uppleva oftare med barnen, för då är det så
mycket lättare att jobba med det sen efteråt. De tänder på det mycket lättare när de har
upplevt saker och ting.

4.3.2 Arbetet med Projektet Sandvargen i klassrummen
Vi kommer endast att beskriva lärarnas arbete under projekttiden som handlar om boken
Sandvargen, arbetet med handledningen eller med egna uppgifter. Därmed kommer vi inte att
beskriva det arbete som, Lärare 1 och 3, genomfört eftersom det har legat utanför projektet.
Lärare 5 uttryckte redan innan intervjuerna att de inte arbetat med handledningen. Det var
något vi ansåg vara intressant och en möjlighet att undersöka hur det kom sig. Endast en
lärare, Lärare 4, hade arbetat med någon av de uppgifter som fanns i handledningen.
Lärare 4 hade inte läst boken för eleverna innan projektet och valde att läsa några utvalda
kapitel ur boken, att arbeta med egna textsamtal samt en uppgift från handledningen:
L4: Ja prata omkring boken gjorde vi ju såklart. (...) En del av de här samtalsfrågorna kom
man ju in på här är det ju till exempel det här med ord, hur de kan kännas. Vi pratade
kring det, det gör vi ju alltid när vi läser en text så att man pratar om orden i boken och
hur de låter och: – Hur skulle det där ordet kännas? (...) – Lek med ord. – Låt alla i klassen
skriva tre lappar, 3–5 substantiv på lappar och så drar man två och så får man ett nytt ord.
Det undrar jag om vi inte gjorde...det har jag ett minne av iallafall att vi gjorde. Till
exempel vad ska vi säga: – Mjölk och penna och så blev det mjölkpenna när man satte
ihop det. Det är sånt där att man kan skoja med ord och så blir det väldigt roligt.

Lärare 5 och 6 hade läst boken innan och var de enda lärarna som valde att läsa om boken
under projektet. Lärare 5 uttryckte redan innan intervjun att de endast till liten del arbetat med
handledningen, men det visar sig att de hade gjort mer än så. De hade både arbetat utifrån
handledningen och med egna uppgifter:
L5: Det här samtalsfrågorna, ja.
L6: Mm, sen pratade vi om det här att göra ingenting [“Att göra ingenting”som finns i
handledningen, s. 3]. Zackarinaspråket pratade vi också om, minns jag nu [som finns i
handledningen, s. 4, under samtalsfrågor]. Vi pratade om påhittade ord [“Lek med
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ord”som finns i handledningen, s. 4]. Vi följde den absolut inte….helt och hållet, utan lite
grann. Mm, jag minns att vi pratade om de här känslorna också…
L5: Ja, juste! Känner sig inte behövd….känner jag igen [andra uppgiften under
samtalsfrågor som finns i handledningen, s. 5]. (...)
L6: Hur det….hur det känns. Ja, hon känner sig inte behövd. – Har du känt likadant någon
gång? Och lite såna saker.
L6: Just det här… att ibland går tiden väldigt fort och ibland känns det att den går väldigt
långsamt [som finns i handledningen, s. 3, under samtalsfrågor], det pratade vi om.

Lärare 5 och 6 arbetade även med egna uppgifter kopplade till boken. Dessa lärare arbetar
med ASL och de valde att göra två skrivuppgifter:
L6: Vi SKREV om resan till Trampolin (...)
L6: De kände mycket för att skriva det här, för att det var så enkelt. Visst var det så att du
[syftar på L5] ritade på tavlan, bussen och lite stöd…
L5: Ja, som en mindmap. Just eftersom de har de här bilderna i huvudet, vad de har gjort
och åkt, så är det lättare att skriva. Det var en väldigt bra övning faktiskt!
(...) Vi gjorde den tillsammans på projektor och skapade texten tillsammans.
L6: Sen skulle vi göra… egna bokrecensioner efteråt. Det var som en mall: – Så här kan
man skriva.

4.3.3 Estetiska uttryckssätt
Fyra av lärarna har behörighet att undervisa i något estetiskt skolämne: Lärare 3 har
behörighet i musik och Lärare 1, 4 och 5 har behörighet att undervisa i bild. Samtliga lärare
beskriver att det första besöket på Trampolin gav eleverna estetiska upplevelser. Lärare 1, 3
och 4 ansåg att de fick så mycket av det estetiska på Trampolin att de därför inte fortsatte att
arbeta med estetiska uttryckssätt i klassrummen under projektet. Lärarnas åsikter
sammanfattas av Lärare 4:
L4: Vi gjorde inte något med att leka och skapa för det kände jag att det hade de ju fått så
mycket där [syftar på första besöket på Trampolin].

Lärare 1 och 3 hade inte arbetat med estetiska uttryckssätt i sina klassrum under Projektet
Sandvargen. Lärare 1 hade läst boken Sandvargen innan projektet startade och beskriver att de
arbetat med bild kopplat till högläsningen. Lärare 3 läste boken under projektet men arbetade
inte med estetiska uttryckssätt under projektet. En av hennes elever hade skapat Sandvargen
av rörpärlor men det var ingen gemensam uppgift som genomfördes i klassen. Båda lärarna
beskriver att de vanligtvis arbetar med estetiska uttryckssätt i samband med högläsning. Då
kan det handla om drama, bild, form och musik.
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Lärare 5 och 6 som arbetar ASL beskriver klassens arbete med estetiska uttryckssätt utifrån
ett fokus på textskapande och eleverna har fått skapa bilder som ett komplement till sina
texter. De två lärarna hade hade arbetat med två olika textuppgifter där eleverna fått rita bilder
till sina texter. Dessa lärare arbetar som vi tidigare nämnt med ASL, vilket medför att de har
ett stort fokus på att skriva texter som de ofta kombinerar med tecknade bilder. Det
multimodala textskapande som dessa två uppgifter möjliggjorde var därmed något som var
vanligt förekommande i dessa klassrum även utanför Projektet Sandvargen. Vi konstaterar
därför att det bildskapande som eleverna deltagit i under dessa uppgifter inte kan räknas som
att arbeta med estetiska uttryckssätt. Liksom flera av de andra lärarna uttrycker Lärare 5 och 6
att de skulle vilja arbeta mer med estetiska uttryckssätt i undervisningen:
L5: Lite ämnesintegrerat… det här är ju väldigt ämnesintegrerat [syftar på Projektet
Sandvargen] och jag känner att det är så man VILL så gärna jobba. Att man blandar in
svenskan med bilden och med SO:n.
L6: Allting skulle vara lite mer tematiskt, skulle man vilja. Men tyvärr har man inte riktigt
den planeringstiden alltid (...) det kräver ju väldigt mycket planeringstid.
L5: Mm, men det är ju väldigt bra just att skapa kring det vi läser om. Det är… ja, det går
in bättre då. När man både får skapa, lyssna, göra, läsa och använda så många sinnen som
möjligt.

Lärare 4 har studerat bildpedagogik och arbetar mycket med olika estetiska uttryckssätt i
klassrummet men har inte gjort det under detta projekt. Läraren uttrycker sina tankar om
att arbeta med estetiska uttryckssätt:
L4: Det är då två plus två blir 5 *fniss* eller vad man ska säga. Lite extra effekt så där.
(...) Men sen...jag menar jag VET ju det att om man inte har språket så kan man ju få
väldigt mycket genom de estetiska...drama och bild och så, naturligtvis. (...) – Nu har vi
läst om det här konstiga monstret och idag kommer ni att få rita monstret...för vi har ju
funderat så mycket på hur det ser ut...och det kanske har varit beskrivet på något lite
luddigt sätt som man kan fantisera vidare på.

Resultaten påvisar att lärarna inte har arbetat med estetiska uttryckssätt kopplade till
högläsningen av boken Sandvargen. Trots att de anser att det är viktigt att arbeta med estetik
så har de inte gjort det kopplat till projektet. Det estetiska uttryckssätt som förekommit har
varit bild och bilderna har kombinerats med text, så kallat multimodalt textskapande. Samtliga
lärare uttrycker sig positivt om att arbeta med estetiska uttryckssätt i kombination med
högläsning och beskriver att de önskar göra det i en större utsträckning än vad de gör i
dagsläget. Vi tolkar att det finns tre förklaringar till att lärarna inte arbetat med estetiska
uttryckssätt i klassrummen under projektet. Den första förklaringen är att tre av lärarna inte
läste boken eller arbetade med handledningen under projektet. Den andra förklaringen är att
två lärare inte hade tillgång till handledningen förrän senare under under projektet. Den tredje
förklaringen är att tre av lärarna beskriver att de fick så mycket estetiska upplevelser under
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första besöket på Trampolin och Tekalaset att de därför inte valde att arbeta med det i
klassrummen.
4.3.4 Högläsning och textsamtal
Samtliga lärare betonar vikten av högläsning och alla arbetar med högläsning i
undervisningen. Lärare 1 läste inte boken Sandvargen under projektet men arbetade med
boken innan projektet. Då låg fokus främst på högläsning och textsamtal om filosofiska frågor
kopplade till bokens innehåll. Lärare 3 läste boken under projektet men fick inte
handledningen förrän efter läsningen, vilket medför att vi inte kan se om läraren inspirerats av
handledningen därför kommer lärarens arbete inte att beskrivas. Samtliga lärare beskriver att
boken Sandvargen varit mycket uppskattad av eleverna. Även lärarna uttrycker sin
uppskattning över boken då den erbjuder många möjligheter att arbeta utifrån samt att
eleverna har lätt för att relatera till bokens innehåll. Lärarna beskriver att de arbetar med
estetisk läsning, med högläsning som upplevelse (Rosenblatt, 2002:41). De är väl förberedda,
läser med inlevelse och dramatiserar handlingen för att eleverna lättare ska kunna träda in i
textens föreställningsvärld (Langer, 2005:23; Schmidt & Jönsson, 2017:4). Lärarna högläser
även med ett efferent syfte, som handlar om att eleverna hittar information i texten
(Rosenblatt, 2002:41). Med andra ord så handlar det om läsförståelse, ordförståelse och att
göra inferenser (Schmidt & Jönsson, 2017:5).
Lärare 4 beskriver sitt arbete med högläsning med fokus på både efferent och estetisk läsning
(Rosenblatt, 2002:41). Läraren säger följande om arbetet med högläsning och textsamtal:
L4: Det jobbar jag väldigt aktivt med det är absolut bland de viktigaste sakerna i skolan,
tycker jag...med de här små barnen. Jag brukar alltid göra så att jag har läst boken själv
först så att jag vet vad det kommer att handla om. Sen jobbar jag...alltså jag dramatiserar
ganska mycket när jag läser och försöker ändra röstläge [ändrar sitt röstläge] och jag
agerar, springer framför barnen om det handlar om någon som springer och jag öppnar
dörrar [vevar i luften] och jag viskar [viskar] och försöker få det levande. (...) Jag arbetar
mycket med det språkliga i boken också när jag läser. (...) Där gör jag lite olika och
avbryter medan jag läser och ibland kan jag berätta någonting i förväg och jag kan också
välja att skriva ord...då vi går igenom lite ord först. Att vad betyder det om man är känslig
och vad betyder det att... Ja men att man pratar om det i förväg...så det gör jag lite olika.
Ibland känner man ju att det är...om man hela tiden avbryter medan man läser och
förklarar ord då blir det en ganska hackig berättelse så ibland är det ju bättre att de har fått
veta lite i förväg och så att man läser på och kanske sen går tillbaka till...det var ju
någonting här som jag måste kolla om ni alla förstod eller…: – Vad tror ni att… varför
valde personen i boken att göra så här? Att man kan ta det i efterhand. Det är ju en
balansgång! (...) Men jag tycker det är jätteviktigt med högläsningen! Och vi vet ju
dessutom att högläsning minskar idag i samhället, det har de ju gjort statistik på, hur
mycket man läser för sina barn och det är betydligt mindre idag än vad det har varit. Ja
kanske när jag växte upp och så där och det tycker jag det måste ju vi kompensera i skolan
så mycket vi kan. Det ju...ja det är ju...OTROLIGT viktigt...det kan inte nog betona!
*skrattar* Och att hitta bra böcker...ja men det här med böcker att associera till de
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personerna att kanske känna igen sig, att ja men det här är ju som det är för mig. Likväl
som det är spännande att höra att det kan vara så här för någon det har jag aldrig tänkt på.
Så här är det ju för mig men i boken är det så där. Nä, så jag tycker att det är JÄTTE,
jätteviktigt! Vi pratar mycket om det på skolan, faktiskt också. Vikten av bra böcker.

Lärare 5 och 6 beskriver sitt arbete med högläsning med fokus på både efferent och estetisk
läsning (Rosenblatt, 2002:41). De beskriver sitt arbete med högläsning och textsamtal:
L6: Vi läser jättemycket. Det var nog du [syftar på L5] som var väldigt på att vi skulle
börja med högläsning. Jag tycker att det är jätte, jättebra att vi gör det. Vi gör det varje
dag.
L5: Det är inte alla barn som får högläsningen hemma. Därför är det desto viktigare att
läsa faktiskt. Men också för att det är så bra överhuvudtaget för inlevelsens skull. I “En
läsande klass” som vi jobbar med där är vi just den där konstnären, som ska träna sig i att
se inre bilder när man läser text. Det har vi jobbat med lite grann.
L5: Ja, och högläsningen. Att man stannar upp ibland och pratar om vissa saker eller svåra
ord och så. [...] Ibland är det medvetet att man läser en text och går igenom den, diskuterar
lite grann och ställer lite frågor. Ibland är det kring högläsning.

Två av lärarna, Lärare 4 och 5, beskriver att inte alla elever får högläsning hemma. Lärarna
ser att det är ett problem eftersom det är så viktigt för elevernas språkutveckling (Fast,
2008:86; Liberg et al., 2007:29; Westlund, 2017:154). De betonar därför skolans
kompensatoriska uppdrag och vikten av att undervisningen innehåller högläsning (Fast,
2007:178).
4.3.5 Effekter på elevernas läslust och läsförståelse
Flera av lärarna talar om vikten av att välja rätt böcker som väcker elevernas intresse och som
möjliggör att eleverna kan relatera till bokens innehåll. De beskriver också att det är viktigt att
eleverna själva väljer och läser böcker som de gillar för att främja läslusten. En lärare, Lärare
3, uttrycker också att eleverna fått inspiration till att skriva texter genom projektets möte med
författaren Åsa Lind. Samtliga lärare är överens om att projektet haft en positiv inverkan på
elevernas läslust och läsförståelse men uttrycker samtidigt att det är fler faktorer än enbart
projektet som inverkar. Lärarna uttrycker att Projektet Sandvargen, med de upplevelser som
projektet medfört, lett till en fördjupad förståelse eftersom eleverna använt flera olika sinnen i
arbetet med projektet.
Lärare 1 uttrycker sig på följande sätt:
L1: Nej vi jobbar ju med läsförståelse och läslusten men sen kan jag tänka mig att den har
blivit djupare när man får träffa författaren, när man får träffa Zackarina på riktigt. Det
blir ju...alltså...böckerna kommer ju ut och blir levande...så...de ÄR ju sugna på att läsa
dom här...dom är jättesugna på det...så det blir ju mer fördjupat...kan jag ju se. (...) det
sätts liksom inuti kan jag tänka mig...att det finns i ryggraden på något vis...som dom

59

kommer att ha med sig. (...) jag tror att det har haft en betydande roll i deras läsande...det
tror jag. Det kommer att sätta prägel på läslusten...att dom faktiskt har fått vara med om
det här, det tror jag.

Lärare 3 beskriver projektets inverkan på elevernas läslust, lyfter skolbibliotekens roll och
vikten av att välja rätt böcker:
L3: så visade det sig att vi också fick träffa henne [Åsa Lind] också som författare så det
tycker jag var väldigt bra. (...) så inspirerade det ju mina elever iallafall till att skriva.
Dom...dom fick...fick mycket tankar och idéer och jag vet att Åsa Lind, när vi träffade
henne så fick de ju skriva ner frågor och så men då tror jag att hon ställde frågan om det
var någon som hade tänkt sig att bli författare och jag tror att halva min klass ville bli det
efter att ha både hört Dan OCH Åsa Lind…så de har ju inspirerats. Jag TYCKER det! (...)
Ja...det inspirerade dem, inte bara för läsningen utan även för skrivningens skull, skriva
texter. (...) Men jag tror att det är med och bidrar till det hela (...) men sen tror jag
överhuvudtaget att man… har ett tillgängligt bibliotek på skolorna överhuvudtaget där det
finns variation av böcker och att man verkligen försöker hjälpa barnen att hitta en bok som
passar dom vid rätt tidpunkt… att man hittar en bok med rätt svårighetsgrad. Sen tror jag
verkligen att det här är med att bidrar till det...men jag tror inte...jag tror att utbudet som
finns runtomkring också...och att man får gå till biblioteket och att man får höra
*hummar* presentation av olika slags böcker också. Där man kanske fångar upp något
barn som hittar NÅGON bok som de är intresserade av.

Lärare 4 menar att det är många faktorer som påverkar läslust och läsförståelse samtidigt
uttrycker läraren att projektet haft en positiv inverkan:
L4: Jag vet inte om jag...kanske inte kan säga det specifikt utifrån det här projektet men
jag TROR ju att det hjälper till men jag kan inte säga att OJ vilken skillnad det blev efter
att vi hade deltagit i projektet så är det ju inte. Men jag ser det ju som en väldigt positiv
SAK ändå. Men man kanske inte ser den där tydliga skillnaden för det är ju många, många
olika bitar som gör att man ökar läslusten till exempel. Det handlar ju inte bara om ett
specifikt tillfälle utan det är ju så mycket. (...) Men sen...jag menar jag VET ju det att om
man inte har språket så kan man ju få väldigt mycket genom de estetiska...drama och bild
och så, naturligtvis [syftar på projektet].

Lärare 5 och 6 beskriver sina upplevelser utifrån projektets effekter på läslust och
läsförståelse:
L5: Ja, för det här är ju väldigt bra! Kring läsförståelse… och just att diskutera saker. Det
är ju jättebra. (...) Mm, men det är ju väldigt bra just att skapa kring det vi läser om. Det
är… ja, det går in bättre då. När man både får skapa, lyssna, göra. läsa och använda så
många sinnen som möjligt.
L6: Det var ju precis det som skedde här [syftar på första besöket på Trampolin och
projektet Sandvargen].
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L5: Precis! Just för läsförståelsen, i det här fallet. Det är jättebra. (...) Ja, projektet i sig är
så pass bra så det är bara extra bra eftersom man använder alla sinnen. (...) Ja, om man
säger kring Sandvargen, kring den boken, så har det verkligen skapat det. Sen kanske det
krävs lite mer än att delta i ett sånt projekt för att öka läslusten. Så det har varit en väldigt
bra inspiration för hur man kan jobba med läsförståelse. För att skapa lusten till läsning.

4.3.6 Inspiration
Samtliga lärare uttrycker att de har blivit inspirerade av att delta i Projektet Sandvargen. Fyra
av lärarna uttrycker också att de inspirerats av både den fysiska miljön på Trampolin samt de
estetiska uttryckssätt som eleverna fick använda sig av:
L3: Det gör ju det! Det är alltid...det är alltid...det är roligt att få ta del av något som man
själv kanske känner ibland att man inte har möjlighet att...att driva igenom och så. (...) Här
blev det mer skapande tredimensionellt när vi jobbade med Sandvargen....de fick ju en
specialsand då som de fick jobba med (...) Man blir ju inspirerad. VERKLIGEN. Det blir
man.
L4: Ja, jag blev [inspirerad]...de byggde ju miljöer i (...) en låda och det blev jag väldigt
inspirerad av och tänkte direkt att det här måste vi göra någon mer gång (...) Men jag
BLEV inspirerad av det och tänkte så här att vi ska jobba med att bygga nån miljö.
L5: Man har ju så mycket idéer om vad man vill göra. Vi blev ju väldigt inspirerade av
Trampolins framtidsrobotar som sitter på väggen där… eller maskiner… robotar som de
skapat. Så har de hittat på [barnen som varit på Trampolin] vad den här roboten kunna
göra för något i framtiden. Det hade vi STORA tankar kring. Att de själva skulle få skapa
de här robotarna, skriva om det här och skriva en berättelse om det här… (...) Både teknik,
svenska och bild… det kan komma in så många ämnen i ett sånt projekt. Så känner jag att
jag vill jobba!

Lärare 4, 5 och 6 har inspirerats av handledningens förslag på samtalsfrågor och uppgifter. Det
framkommer särskilt tydligt i intervjun med Lärare 5 och 6. Dessa lärare har hämtat
inspiration ur handledningens förslag på samtalsfrågor och uppgifter och anpassat dem till sig
själva och till sina klasser. Vi har utgått från att Litteraturhuset Trampolins syfte med
handledningen är att handledningen ska fungera som inspiration som “kan utvecklas eller
förenklas utifrån gruppens eller enskilda elevers behov” och förutsättningar (Bilaga A:1).
Utifrån Lärare 4, 5 och 6:s beskrivningar (se sidorna 5–56) av hur de arbetat med
handledningen kan vi konstatera att lärarna inspirerats av handledningen.

4.4 Jämförelse av resultat från utvärdering och intervjuer
I den kvalitativa analysen av Litteraturhuset Trampolins utvärdering visar resultatet att
utvärderingen saknade frågor om viktiga delar i projektet och gav därmed inte information
som kunde ge svar på om Projektet Sandvargen uppfyllt sina pedagogiska intentioner och
mål. Våra slutsatser av den kvalitativa analysen av intervjuerna med lärarna är att intervjuerna
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ger en tydligare helhetsbild av projektet samt av de delar som saknades i utvärderingen. I
utvärderingen fanns ingen fråga om textsamtal eller de samtalsfrågor som fanns i
handledningen. Lärarna beskrev att handledningen var relevant och bra men det var endast tre
lärare som hade arbetat med textsamtal utifrån handledningen. Orsakerna till detta var att två
av lärarna redan läst boken innan de fick handledningen och hade därför inte arbetat med
textsamtal, det berodde därmed inte på handledningen utan andra omständigheter.
Intervjuerna gav information om att endast en av lärarna arbetat med någon av
handledningens uppgifter samt om vilken uppgift som valdes. Utvärderingen innehöll ingen
fråga om lärarna hade genomfört några skrivuppgifter kopplade till boken Sandvargen eller
vilka uppgifter handledningen gett inspiration till. Två lärare berättade i intervjuerna att de
hade skapat två egna skrivuppgifter kopplade till första besöket på Trampolin samt till boken
Sandvargen. Utifrån lärarnas beskrivningar drar vi slutligen slutsatsen att både elever och
lärare särskilt uppskattat första besöket på Trampolin, Tekalaset och boken Sandvargen.

4.5 Analys av Projektet Sandvargen utifrån ett läsförståelseperspektiv
Vi har analyserat Projektet Sandvargens olika delar, handledning och intervjuerna med lärarna
utifrån Schmidt och Jönssons (2017:1) modell av Langers fem faser (se sidorna 22–23). De
fem faserna beskriver olika sätt att förhålla sig texter och därmed utveckla läsförståelse.
Faserna går delvis in i varandra och förekommer ofta samtidigt vilket kommer att synas i
analysen.
4.5.1 Att vara utanför och kliva in
Inbjudningarna till både första besöket på Trampolin och Tekalaset tolkas som delar av den
första fasen, Att vara utanför och kliva in, eftersom det handlar om att bygga en förförståelse
och bjuda in eleverna i texten. Vi tolkar det även som att det handlar om att väcka elevernas
nyfikenhet och intresse för Projektet Sandvargen. Även Tekalasets fysiska miljö, som inretts
som en sandstrand med filtar och picknick-korgar, bjuder in eleverna i texten. Första besöket
på Trampolin och mötet med Zackarina ger eleverna möjlighet att göra kopplingar mellan
textens innehåll och deras egna erfarenheter, något som är viktigt för läsförståelsen (Jönsson
& Schmidt, 2015:5). I intervjuerna beskriver lärarna sitt arbete med högläsning och hur de
genom högläsningen skapar möjligheter för eleverna att träda in i texten genom att på olika
sätt levandegöra texten, som exempelvis Lärare 4 beskriver (på sida 58).
4.5.2 Att vara i och röra sig
Handledningen innehåller många förslag på textsamtal och dessa tolkas som fas två, Att vara i
och röra sig, då det handlar om att göra olika kopplingar mellan textens innehåll och
elevernas egna erfarenheter. Följande är exempel:
Ibland känns det som om tiden går väldigt fort och ibland känns det som om den går
väldigt sakta, även om det egentligen tar lika lång tid. När tycker du att det går fort och
när går det sakta? (Bilaga A:3).

62

Att göra ingenting. Hur svårt kan det vara? Gå ihop två och två. En får vara Zackarina och
en får vara Sandvargen. Försök att göra ingenting så länge som det går. Ta tid. Vad hände?
Hur kändes det? Utmana varandra i klassen (Bilaga A:3).
Har du något favoritord? Vad är det i ordet som du tycker om? Vad får ordet dig att
känna? Finns det något ord som du inte tycker om? Hur känns det då? (Bilaga A:4).
Zackarina har hittills i boken upplevt många olika känslor. Arbeta i grupp och låt alla
deltagare börja med att skriva ner minst fem ord för olika känslor som Zackarina har
upplevt eller som ni själva känt när ni läst boken. Välj ut några av orden och bygg
mänskliga statyer som gestaltar känslorna (som ett slags stillastående charader). Kan
resten av klassen gissa vilken känsla ni föreställer? (Bilaga A:4).
Zackarina känner sig inte behövd i det här kapitlet. Har du känt likadant någon gång?
(Bilaga A:5).
Zackarina är glad för att hennes mormor ska komma. Hur är Zackarinas mormor? Vad får
vi veta om henne? Känner du någon som liknar henne? (Bilaga A:6).
“Zackarina satte sig tätt intill mormor. Åh, vad hon luktade gott! Mormor la armen om
Zackarina. Den var mjuk och småskrynklig” (s.115–116). Ibland är personer eller
händelser starkt kopplade till en doft. Vet du någon doft som påminner om en särskild
person eller händelse? (Bilaga A:6).

I intervjuerna beskriver lärarna hur eleverna under textsamtalen gjort olika kopplingar mellan
sig själva och Zackarina samt mellan sig själva och händelser i texten, dessa tolkas som den
andra fasen. Se exempelvis det som Lärare 5 och 6 beskriver om att relatera till karaktärens
situation och känslor (på sidorna 55–56).
4.5.3 Att stiga ur
Den tredje fasen, Att stiga ur, handlar om att ställa frågor till texten och att reflektera. I
handledningen finns många förslag till textsamtal och på uppgifter, dessa tolkas som fas tre:
Sandvargen och Zackarina är bra på olika saker och kan hjälpa varandra. Vilka exempel
på det hittar du i texten? (Bilaga A:5).
Zackarina har hittills i boken upplevt många olika känslor. Arbeta i grupp och låt alla
deltagare börja med att skriva ner minst fem ord för olika känslor som Zackarina har
upplevt eller som ni själva känt när ni läst boken. Välj ut några av orden och bygg
mänskliga statyer som gestaltar känslorna (som ett slags stillastående charader). Kan
resten av klassen gissa vilken känsla ni föreställer? (Bilaga A:4).
“Zackarina gick ut. Hon sa ingenting, men hon tänkte. Arga och ledsna tankar”. I början
av kapitlet blir Zackarina ledsen när pappan inte vill att hon ska hjälpa honom med disken.
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Hur tycker ni de skulle ha löst problemet? Fundera i grupper och spela upp scenen för
varandra med ett annat bättre slut (Bilaga A:5).
Gör samma sak som i övningen ovanför, men rita scenen i serieform i stället (Bilaga A:5).
Zackarina är glad för att hennes mormor ska komma. Hur är Zackarinas mormor? Vad får
vi veta om henne? (Bilaga A:6).
“Zackarina försökte tänka sig att mormor hade haft en mormor som hade varit en liten
flicka. Tanken var som ett långt pärlhalsband, med många rundapärlor på en och samma
tråd, och där alla pärlor hette mormor.” (s. 116) Vad tror du Zackarina menar med det?
(Bilaga A:6).

I intervjuerna med lärarna beskriver de textsamtal utifrån högläsning där elevernas tolkningar
av textens innehåll synliggörs. Ett exempel är Lärare 4 som i textsamtalen bland annat
samtalat om inferenser genom att fråga eleverna varför de tror att karaktären i boken valde att
göra på ett visst sätt (se sida 58).
4.5.4 Att objektivera
Den fjärde fasen, Att objektivera, handlar om att kritiskt och objektivt jämföra en text med
andra texter. Då projektet endast innehåller en bok kommer vi inte att beröra denna fas.
Utifrån vårt lärarperspektiv skulle denna fas mycket väl kunna ingå i arbetet med boken
Sandvargen men ingen av de intervjuade lärarna har beskrivit något som vi kan tolka som den
fjärde fasen.
4.5.5 Att röra sig bortom
Projektet Sandvargen och projektets handledning innehåller många delar som vi tolkar som
den femte fasen. Denna fas, Att röra sig bortom, handlar om att utgå från de kunskaper och
den förståelse som texten gett upphov till för skapa något nytt. Under det första besöket på
Trampolin skapade eleverna Sandvargens hem, detta tolkas som den femte fasen.
Handledningen innehåller många exempel på uppgifter, som vi tolkar som fas fem:
Hur tror du Sandvargen ser ut? Rita, måla eller bygg en skulptur. Kanske kan du gå ut i
naturen/på gården på sakletarjakt och bygga med naturmaterial som löv, pinnar och
stenar? (Bilaga A:3).
Zackarina har hittills i boken upplevt många olika känslor. Arbeta i grupp och låt alla
deltagare börja med att skriva ner minst fem ord för olika känslor som Zackarina har
upplevt eller som ni själva känt när ni läst boken. Välj ut några av orden och bygg
mänskliga statyer som gestaltar känslorna (som ett slags stillastående charader). Kan
resten av klassen gissa vilken känsla ni föreställer? (Bilaga A:4).
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”Jag är nog bäst i världen på att bygga sandslott” säger Sandvargen. Vad är du bäst i
världen på? Vad skulle du vilja bli bäst på? Rita eller fotografera en bild som visar vad du
är eller vill bli bra på (Bilaga A:5).
”Zackarina gick ut. Hon sa ingenting, men hon tänkte. Arga och ledsna tankar”. I början
av kapitlet blir Zackarina ledsen när pappan inte vill att hon ska hjälpa honom med disken.
Hur tycker ni de skulle ha löst problemet? Fundera i grupper och spela upp scenen för
varandra med ett annat bättre slut (Bilaga A:5).
Gör samma sak som i övningen ovanför, men rita scenen i serieform i stället (Bilaga A:5).
Välj en scen ur boken (ur det lästa avsnittet eller ur tidigare avsnitt) som du/ni tycker
särskilt mycket om. Arbeta i grupp och spela upp scenen för övriga klassen. Du kan också
välja att berätta scenen i ritade bilder (Bilaga A:6).
Gör ett pärlhalsband tillsammans i klassen, där varje pärla symboliserar var och en av er.
Eller gör ett eget pärlhalsband med personer (utanför klassen) som betyder mycket för dig.
Använd dig gärna av stenar istället för riktiga pärlor och lägg stenarna som i en ring. Skriv
personens namn/bokstav på stenen och färglägg/rita det du kopplar ihop den personen
med. Det kan exempelvis vara en särskild färg eller en symbol etc. Fota av bilden och gör
en utställning av era bilder (Bilaga A:6).

I intervjuerna med lärarna beskriver två lärare att de arbetat med två olika textuppgifter: en
berättelse om resan till första besöket på Trampolin och en bokrecension av boken
Sandvargen. Då dessa uppgifter handlar om att skapa något nytt tolkas de som den femte
fasen.
Utifrån vår analys ur ett läsförståelseperspektiv kan vi påvisa att Projektet Sandvargen har
erbjudit en mängd olika tillfällen för eleverna att möta och förhålla sig till texter. I mötet med
texterna skapas förutsättningar för eleverna att bygga föreställningsvärldar (Langer, 2005:23).
På så sätt skapas sammanhang och mening, vilket gynnar läsförståelsen (Langer, 2005:29).
Utifrån Schmidt och Jönssons modell (2017:1) baserad på Langers fem faser konstaterar vi att
undervisning som innefattar arbete med flera av dessa faser skapar goda förutsättningar för
ökad läsförståelse.

4.6 Analys av Projektet Sandvargen utifrån ett läslustperspektiv
Vi har analyserat Projektet Sandvargens olika delar, handledning och intervjuerna med lärarna
utifrån fyra områden som är viktiga för att skapa läslust enligt Johansson och Hultgren
(2017:2). Det fjärde området i denna modell handlar om elevernas egna läsning, ett område
som inte ingått i projektet. Skolverket (2016a:8) lyfter vikten av att undervisningen skapar
intresse och engagemang och därigenom upplevs som meningsfull av eleverna. Vi har därför
valt att ersätta det fjärde området i modellen med engagemang och intresse. Det fjärde
området handlar om att analysera huruvida Projektet Sandvargens olika delar, handledning
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och intervjuerna med lärarna visar på positiva effekter i form av engagemang och intresse hos
eleverna.
4.6.1 Läsargemenskaper
Analysen visar att första besöket på Trampolin, Tekalaset och handledningens samtalsfrågor
och uppgifter skapar många möjligheter att bygga läsargemenskaper. Under första besöket på
Trampolin blev eleverna delaktiga och medskapande i dramat och i skapandet av Sandvargens
hem. Tekalaset med författarbesöket gav eleverna möjligheten att samtala med boken
Sandvargens författare Åsa Lind om texter. Arbetet med högläsning och handledningens
samtalsfrågor och uppgifter skapar många varierande sociala textsammanhang genom läsning,
skrivande, samtalande och lärande (Jönsson, 2007:49).
Utifrån ett multimodalt perspektiv drar vi slutsatsen att Projektet Sandvargen skapat
möjligheter till upplevelser där sammanhang kring både textens innehåll och elevernas egna
erfarenheter har skapats (Widhe, 2017:1–2). Under det första besöket på Trampolin skapas
gemensamma upplevelser. Dessa upplevelser är både indirekta genom högläsningen och
direkta genom exempelvis drama. Eleverna får gestalta sina upplevelser genom estetiska
uttryckssätt såsom skapande med sand och multimodalt textskapande. Vår slutsats är att
arbetet med de estetiska uttryckssätten skapar motivation till läsning (Widhe, 2017:7).
4.6.2 Estetisk läsning
Intervjuernas resultat visar att lärarna arbetar med estetisk läsning (Rosenblatt, 2002:41). De
läser med inlevelse och dramatiserar textens innehåll för att möjliggöra upplevelser för
eleverna. Handledningens samtalsfrågor möjliggör olika kopplingar mellan textens innehåll
och elevernas erfarenheter. Genom detta skapas möjligheter för eleverna att identifiera sig
med textens karaktärer (Westlund, 2017:55). Utifrån det vidgade textbegreppet kan första
besöket på Trampolin och Tekalaset tolkas som estetisk läsning då det handlar om upplevelser
och kopplingar mellan textens innehåll och elevernas erfarenheter.
4.6.3 Textsamtal
Intervjuernas resultat visar att lärarna använder sig av textsamtal på två olika sätt: för att
synliggöra läsförståelsestrategier samt för att göra kopplingar mellan elevernas erfarenheter
och textens innehåll. Handledningens samtalsfrågor utgår från textens innehåll och möjliggör
därmed olika kopplingar mellan texten och elevernas erfarenheter. Samtalsfrågorna skapar
även möjligheter för diskussioner.
4.6.4 Engagemang och intresse
Resultatet visar att samtliga lärare är överens om att projektet haft en positiv inverkan på
elevernas läslust och läsförståelse. Samtidigt uttrycker de att det är flera faktorer som inverkar
på läsförståelsen, vilket även forskningen visar (Johansson & Hultgren, 2017; Westlund,
2017). Analysen av handledningen visar att samtalsfrågorna och uppgifterna är
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meningsskapande och skapar därmed förutsättningar att gynna både elevernas engagemang
och intresse. Om undervisningen utgår från handledningen gynnas elevernas
meningsskapande genom de olika uttryckssätten (Andersson, 2014:207; Borgfeldt, 2017:100).
Vår slutsats av detta är att intresse och engagemang skapas om undervisningen upplevs som
meningsfull (Skolverket, 2016a:8). Intervjuernas resultat visar dock att lärarna endast har
arbetat med estetiska uttryckssätt i klassrummen i en begränsad utsträckning. Med
utgångspunkt i det resultatet konstaterar vi att handledningens potential inte utnyttjats av
lärarna.
Utifrån vår analys av Projektet Sandvargen ur ett läslustperspektiv drar vi slutsatsen att
kombinationen av följande punkter har medfört positiva effekter på elevernas läslust,
engagemang och intresse:
– de estetiska upplevelser eleverna fick under det första besöket på Trampolin och Tekalaset
– de läsargemenskaper som första besöket på Trampolin, Tekalaset och handledningens och
uppgifter skapat möjligheter för
– den estetiska läsningen eleverna deltagit i under första besöket på Trampolin, Tekalaset och
i klassrummen under lärarens högläsning
– samt textsamtalen som uppkommit spontant i klassrummen under högläsningen och i
arbetet med handledningens samtalsuppgifter.
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5. Slutsatser och diskussion
I det följande kommer vi att lyfta fram examensarbetets resultat och slutsatser. Därefter följer
en diskussion av resultatet samt en metoddiskussion.

5.1 Sammanfattning av resultat och slutsatser
Analyserna av handledningen visade att Projektet Sandvargens mål var att stimulera elevers
läslust och läsförståelse samt att de pedagogiska intentionerna var att lyfta fram högläsning
och eget skapande som metod. Våra analyser av utvärderingen visade att Litteraturhuset
Trampolin inte ställt frågor som gett information om huruvida Projektet Sandvargens mål
eller pedagogiska intentioner uppfyllts.
Examensarbetets ena syfte var att undersöka om de sex intervjuade lärarna upplevde att
eleverna utvecklat en ökad läslust och läsförståelse genom deltagandet i högläsningsprojektet
Sandvargen. Resultatet från analyserna av intervjuerna med lärarna visade att samtliga lärare
var överens om att projektet haft en positiv inverkan på elevernas läslust och läsförståelse.
Samtidigt uttryckte lärarna att det är fler faktorer än enbart deltagandet i Projektet Sandvargen
som inverkar på elevernas läslust och läsförståelse. Lärarna anser att Projektet Sandvargen
medfört en fördjupad förståelse eftersom eleverna har använt flera olika sinnen i arbetet med
projektet. Resultatet av analyserna av Projektet Sandvargens handledning och intervjuerna
med lärarna gav en bild av hur lärare kan arbeta med estetiska uttryckssätt i kombination med
högläsning, vilket var examensarbetets andra syfte. Detta sätt att arbeta med estetiska
uttryckssätt kopplade till högläsning har ett tydligt stöd i läroplanen. Vi har påvisat detta med
stöd av teorier och tidigare forskning samt läroplanen.
Examensarbetets första frågeställning handlade om vilka upplevelser de sex lärarna hade av
Projektet Sandvargen. Resultatet baseras på analyser av utvärderingen och intervjuerna med
lärarna och visade att samtliga lärare har en positiv upplevelse av Projektet Sandvargen.
Första besöket på Trampolin, Tekalaset och boken Sandvargen upplevdes som särskilt
positivt. Lärarna uttryckte att de inspirerats av deltagandet i projektet. Projektets handledning
ansågs vara bra och relevant men samtidigt hade endast hälften av lärarna arbetat med
textsamtal utifrån handledningen. Orsakerna till detta var inte handledningen utan andra
omständigheter. Två lärare hade inspirerats av projektet till att arbeta med multimodalt
textskapande.
Examensarbetets andra frågeställning handlade om huruvida Litteraturhuset Trampolins mål
och pedagogiska intentioner med Projektet Sandvargen förverkligats. Resultatet baseras på
analyser av handledningen och intervjuerna med lärarna. För att kunna undersöka om
Projektet Sandvargens mål (läsförståelse och läslust) förverkligats har vi genomfört två olika
analyser. Projektet Sandvargen analyserades utifrån ett läsförståelseperspektiv. Resultatet
visade att projektet erbjudit eleverna en mängd olika tillfällen att möta och förhålla sig till
texter och på så sätt skapa förutsättningar för eleverna att bygga föreställningsvärldar (Langer,
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2005:23). I elevernas byggande av föreställningsvärldar skapas sammanhang och mening som
gynnar läsförståelsen (Langer, 2005:29). Analysen av Projektet Sandvargen och läsförståelse
genomfördes med hjälp av Schmidt och Jönssons modell baserad på Langers fem faser (eller
föreställningsvärldar) som handlar om olika sätt att förhålla sig till texter (Schmidt & Jönsson,
2017:1). Resultatet visade indikationer på att Projektet Sandvargen har skapat goda
förutsättningar för ökad läsförståelse genom att omfatta fyra av dessa fem faser.
Projektet Sandvargen analyserades ur ett läslustperspektiv. Resultatet visade att projektet
möjliggjort en kombination av estetiska upplevelser och sociala textsammanhang som skapat
förutsättningar för läsargemenskaper (Jönsson, 2014:49). Vidare visade resultatet att arbetet
utifrån handledningens samtalsfrågor och uppgifter medfört estetisk läsning och textsamtal,
delar som är viktiga för att skapa läslust (Johansson och Hultgren, 2017:2), engagemang och
intresse (Skolverket, 2016a:8). Resultaten visade indikationer på att Projektet Sandvargen
skapat positiva effekter på elevernas läslust.
För att kunna undersöka om Projektet Sandvargens pedagogiska intentioner (högläsning och
eget skapande som metod) förverkligats analyserade vi resultatet från intervjuerna med
lärarna. Resultaten visar att samtliga lärare betonar vikten av högläsning och att alla arbetar
med högläsning i undervisningen. Lärarna beskriver att de arbetar med estetisk läsning
(Rosenblatt, 2002:41), de är väl förberedda, läser med inlevelse och dramatiserar handlingen
för att eleverna lättare ska kunna träda in i textens föreställningsvärld (Langer, 2005:23;
Schmidt & Jönsson, 2017:4). De högläste även med ett efferent syfte (Rosenblatt, 2002:41) ur
ett läsförståelseperspektiv där de arbetade med ordförståelse och med att göra inferenser
(Schmidt & Jönsson, 2017:5). Två lärare betonade vikten av det kompensatoriska uppdraget
eftersom inte alla elever får högläsning hemma. Av resultatet drar vi slutsatsen att de
pedagogiska intentionerna gällande högläsning har uppfyllts. Gällande eget skapande som
metod har vi analyserat lärarnas beskrivningar av hur de arbetat med estetiska uttryckssätt
kopplade till Projektet Sandvargen. Resultatet visade att lärarna inte hade arbetat med
estetiska uttryckssätt kopplade till högläsningen av boken Sandvargen. Av detta drar vi
slutsatsen att de pedagogiska intentionerna gällande eget skapande som metod inte har
uppfyllts. Lärarna har använt högläsning som metod men inte kopplat högläsningen till eget
skapande i klassrummen. Utifrån detta resultat drar vi slutsatsen att de pedagogiska
intentionerna inte har uppfyllts.

5.2 Metoddiskussion
Samtliga intervjuade lärare uttryckte i början av intervjuerna att de hade svårt att minnas hur
de arbetat i klassrummen kopplat till Projektet Sandvargen. De påpekade att intervjuerna
skulle ha genomförts i närmare anslutning till projektet. Under intervjuernas gång väcktes
lärarnas minnen och de mindes därmed mycket mer än vad de först trodde.
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Vi kontaktade samtliga tretton lärare som deltagit i projektet, det resulterade i att sex lärare
deltog i intervjuerna. Det finns en möjlighet att de lärare som deltagit i intervjuerna inte haft
upplevelser som varit representativa för samtliga deltagare i Projektet Sandvargens. Det finns
också en möjlighet att de lärare som valde att delta i intervjuerna varit extra engagerade och
positiva till projektet.
Om vi hade haft möjligheten att genomföra denna undersökning igen hade elevintervjuer
kunnat ge ett mer tillförlitligt resultat angående effekterna på elevernas läslust. En annan
möjlighet hade varit att genomföra tester med eleverna innan och efter projektet för att ge ett
mer tillförlitligt resultat angående effekterna på elevernas läsförståelse. Det hade dessutom
varit intressant att utforma och använda en egen utvärdering i form av enkät med frågor som
kunnat ge information om projektets måluppfyllelse. Denna utvärdering skulle skickats till
samtliga lärare som deltagit i projektet och kompletterats med kvalitativa intervjuer. Vi skulle
vilja genomföra intervjuer med lärarna i direkt anslutning till projektets avslut för att deras
minnesbild, av hur de arbetat i klassrummen kopplat till projektet, skulle vara tydligare. Dessa
intervjuer skulle följas upp med ytterligare ett intervjutillfälle en tid efter projektets avslut för
att kunna få information om projektets eventuella långsiktiga effekter.

5.3 Diskussion
Vår önskan med detta examensarbete har varit att skapa ny kunskap genom att synliggöra
Litteraturhuset Trampolins verksamhet och lyfta Projektet Sandvargens möjligheter och
eventuella utvecklingsområden. Vi hade också en önskan om att examensarbetets resultat
skulle kunna användas av Litteraturhuset Trampolin i utvecklande syfte. Examensarbetets
resultat visar att Litteraturhuset Trampolin bedriver en unik verksamhet och att Projektet
Sandvargen skapat en mängd lustfyllda och minnesvärda upplevelser. Särskilt uppskattat var
det första besöket på Trampolin och Tekalaset. Om Litteraturhuset Trampolin önskar få
information om framtida projekts mål och pedagogiska intentioner har uppfyllts, visar vårt
resultat att deras utvärderingar behöver innehålla frågor som kan ge information om detta.
Vårt resultat visar indikationer på att deltagandet i högläsningsprojektet Sandvargen har
gynnat elevernas läsförståelse och läslust. Utifrån vårt lärarperspektiv kan vi se att deltagande
i liknande läsfrämjande projekt är ett sätt att öka elevers läslust och läsförståelse. Westlund
(2017:72) betonar att läslust och läsförståelse samverkar. Vi drar slutsatsen att undervisningen
bör främja läslust och läsförståelse parallellt. Våra resultat visade att Litteraturhuset
Trampolins metod som kombinerat högläsning med estetiska uttryckssätt skapat möjligheter
för eleverna att utveckla läslust och läsförståelse parallellt genom:
– gemensamma upplevelser
– möjligheter till identifikation
– skapande genom estetiska uttryckssätt
– samtal om texter
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– meningsskapande och autentiska sammanhang
– kopplingar mellan textens innehåll och eleverna samt till omvärlden.
Analyserna av Projektet Sandvargen visar att det finns möjligheter att göra kopplingar till
många olika delar av läroplanen (Skolverket, 2011). Resultatet visar att det inte finns någon
hänvisning till läroplanen i projektets handledning. Vår slutsats är att referenser till läroplanen
skulle underlätta lärarnas arbete och styrka de metoder som handledningen baseras på. En
handledning med referenser till läroplanen skulle möjliggöra att fler lärare skulle arbeta
utifrån den. Om fler lärare arbetade utifrån handledningen skulle det kunna medföra att fler
elever ges möjligheter att visa sina kunskaper genom olika språk och estetiska uttryckssätt i
kombination med högläsning.
Vårt resultat visar sammanfattningsvis att ett deltagande i Projektet Sandvargen medfört att
eleverna byggt upp och deltagit i sociala läsargemenskaper (Jönsson, 2007:49). Utifrån detta
drar vi slutsatsen att de sociala textsammanhang som undervisningen skapat medfört
förutsättningar för både läslust och läsförståelse samt för skolans demokratiska uppdrag
(Skolverket, 2011:7, 2016a:8). I det demokratiska uppdraget ingår att alla elever ska utveckla
en god språklig kompetens så att de kan delta i vårt demokratiska samhälle. Den språkliga
kompetensen är extra viktig i och med samhällets förändring och digitalisering (Boberg &
Högberg, 2014:88). Elever har olika förutsättningar att utveckla denna språkliga kompetens
(Fast, 2007:178; Kulturdepartementet, 2012:11–12; Skolverket, 2017c:30). Vi drar slutsatsen
att undervisningen behöver innehålla en variation av språk och uttryckssätt för att skapa rätt
förutsättningar för eleverna att utveckla denna kompetens. Med utgångspunkt i undervisning
med högläsning kombinerat med estetiska uttryckssätt som metod skapas även möjligheter att
utföra skolans kompensatoriska uppdrag. Utifrån ovanstående resonemang vill vi
avslutningsvis visa på de rika möjligheter som högläsning och eget skapande kan medföra. Vi
kan se att arbete med denna metod i liknande projekt även skulle kunna möjliggöra arbete
med skolans kompensatoriska och demokratiska uppdrag.
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Bilaga A

SANDVARGEN
- Handledning

"Verkligheten är ett mycket stort och märkligt ställe.
Där händer faktiskt precis allting."

INLEDNING
Den här handledningen är en del av ett projekt som är framtaget av Litteraturhuset
Trampolin i samarbete med Sandvikens Folkbibliotek. Projektet utgår ifrån
barnboken Sandvargen av Åsa Lind och syftar till att lyfta fram högläsning och eget
skapande som metod för att stimulera elevers läslust och läsförståelse. Genom att
arbeta med olika estetiska uttrycksformer som drama och bildskapande i samband
med högläsningen, är det vår förhoppning att eleverna får en djupare förståelse och
ett mer lustfyllt lärande.
”Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se
till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda
estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Det
handlar om att ge eleverna upplevelser, möjligheter till eget skapande, olika ingångar
till kunskap och förståelse att anpassa undervisningen utifrån varje elevs erfarenheter,
intressen, tankar och behov.”
(ur Estetik, kultur och skapande i undervisningen. Skolverket)

Handledningen ger tips och inspiration för vidare arbete med boken. Vi har valt ut
några kapitel och teman i boken och ger förslag på samtalsfrågor och uppgifter för
eget skapande med olika uttrycksformer som text, bild eller film.
Samtalsfrågorna kan användas som ett komplement till elevernas egna frågor i
boksamtal, men de kan också användas som utgångspunkt för olika skrivuppgifter.
Alla uppgifter i den här handledningen är tänkta som en inspiration och kan
utvecklas eller förenklas utifrån gruppens eller enskilda elevers
behov/förutsättningar.

VARFÖR HÖGLÄSNING?
”Högläsningens goda effekter på barns språkutveckling är väl dokumenterade.” Det
skriver Jonas Andersson i sin kunskapsöversikt Med läsning som mål. Högläsning ger
bland annat ökat ordförråd, väcker intresse för läsning och ger förmåga att uttrycka
sig och kunskap om hur berättelser är uppbyggda.
Men det är inte bara viktigt att läsa högt, det är också viktigt hur högläsningen går till
och hur läsningen bearbetas efteråt. En dialogisk högläsning där barnen deltar i
samtal om texten före, under och efter läsningen har visat störst effekt på
språkutvecklingen hos mindre barn, enligt Jonas Andersson.
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I förskoleklass och grundskolans lägre klasser kan spännvidden vara stor mellan olika
elevers läsförmåga. Genom högläsning kan alla elever ta del av samma texter och
delta i samtal och diskussioner som är viktiga för läsutvecklingen.
Alla barn behöver lyssna på en bred repertoar av böcker, så att deras kunskap om
texter och om världen vidgas. Tillsammans med läraren kan samtliga elever förstå
svårare texter än sådana som de just nu endast klarar av att läsa på egen hand. Att lära
sig olika lässtrategier kan till en början ske genom lärarens högläsning och genom
muntlig bearbetning, innan man så småningom lär sig att tillämpa lässtrategier på den
egna läsningen. (Barbro Westlund, Att undervisa i läsförståelse, 2009)

OM BOKEN
Sandvargen är skriven av den svenska författaren Åsa Lind och kom ut 2002.
Det är den första boken om Sandvargen och Zackarina, som följs av Mera
Sandvargen (2003) och Sandvargen och hela härligheten (2004). De tre böckerna
finns samlade i Stora boken om Sandvargen (2006).
Kännetecknande för alla böckerna om Sandvargen är lekfullheten med språket och
det filosofiska temat. I korta fristående kapitel väcks tankar och funderingar om
livets små och stora frågor. Böckerna uppmuntrar till samtal och fördjupning och
passar mer än väl att läsa högt.
Åsa Lind skriver både faktaböcker och skönlitteratur för barn. Hon tilldelades Nils
Holgersson-plaketten för boken Sandvargen 2003 och Kulla-Gulla priset 2014, den
sistnämnda med motiveringen att hon i sina böcker visar "att allt är möjligt att säga,
att alla färger och dofter är möjliga att beskriva, om man har språket i sin tjänst".
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ALLA BARA JOBBAR OCH JOBBAR!
Läs s. 12-18
SAMTALSFRÅGOR
Zackarina hittar Sandvargen i en grop på stranden. Men vem är han
egentligen? Vilka ord finns det som beskriver honom? Skulle du vilja träffa
någon som Sandvargen? Eller kanske någon annan figur?
”Men du gör ju ingenting, sa Zackarina och slog en kullerbytta.
- Just det, sa Sandvargen. Jag gör ingenting, och jobbet heter ingenting, och
det är det svåraste jobbet som finns.” (s. 14-15)
Sandvargen tycker det är ett jobb att göra ingenting, vad tycker du om att göra
ingenting? Vad är ett jobb tycker du?
Ibland känns det som om tiden går väldigt fort och ibland känns det som om
den går väldigt sakta, även om det egentligen tar lika lång tid. När tycker du att
det går fort och när går det sakta?

LEKA & SKAPA
Hur tror du Sandvargen ser ut? Rita, måla eller bygg en skulptur. Kanske kan
du gå ut i naturen/på gården på sakletarjakt och bygga med naturmaterial
som löv, pinnar och stenar?
Att göra ingenting. Hur svårt kan det vara? Gå ihop två och två. En får vara
Zackarina och en får vara Sandvargen. Försök att göra ingenting så länge som
det går. Ta tid. Vad hände? Hur kändes det? Utmana varandra i klassen.
Ibland vill vuxna och barn använda sin tid till olika saker. Arbeta tillsammans
och samla ord som beskriver vad ni i klassen tycker om att göra och vad ni
tror/vet att vuxna i er närhet tycker om att göra. Använd orden för att skriva
en dikt eller låttext.
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ZACKARINASPRÅKET
Läs s. 46-51
SAMTALSFRÅGOR
Zackarina hittar på ett eget språk och hon tycker att det är skönt att
Sandvargen förstår henne. Det gjorde ju inte hennes pappa. Vad är ett språk?
Kan vi prata på andra sätt än med munnen? Hur kan vi göra för att förstå
varandra om vi inte talar samma språk?
Har du något favoritord? Vad är det i ordet som du tycker om? Vad får ordet
dig att känna? Finns det något ord som du inte tycker om? Hur känns det då?
Ord kan kännas på olika sätt. Finns det något ord du tycker känns mjukt, hårt,
kallt, varmt, krångligt eller lätt? Kan det finnas ett hårt ord för en mjuk sak?
Eller ett krångligt ord för något lätt?

LEKA & SKAPA
Lek med ord. Låt alla elever i klassen skriva 3-5 substantiv på lappar som läggs
med baksidan upp (ett ord på varje lapp). Dra sedan två lappar och bilda ett
nytt ord av de två du fått. Det ska helst vara ett ord som inte finns. Hitta på en
förklaring till ordet. Bygg en modell eller rita en bild som beskriver ditt nya
ord.
Zackarina har hittills i boken upplevt många olika känslor. Arbeta i grupp och
låt alla deltagare börja med att skriva ner minst fem ord för olika känslor som
Zackarina har upplevt eller som ni själva känt när ni läst boken. Välj ut några av
orden och bygg mänskliga statyer som gestaltar känslorna (som ett slags
stillastående charader). Kan resten av klassen gissa vilken känsla ni föreställer?
Känner du till Rövarspråket, Fikonspråket och I-språket? Leta på nätet efter
information. Kan du hitta på ett eget språk?
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VEM BEHÖVER ZACKARINA?
Läs s. 84-91
SAMTALSFRÅGOR
Sandvargen och Zackarina är bra på olika saker och kan hjälpa varandra. Vilka
exempel på det hittar du i texten?
Zackarina känner sig inte behövd i det här kapitlet. Har du känt likadant någon
gång?
Alla är bra på olika saker. Vad är ni bra på i klassen? Och hur kan ni hjälpa
varandra?
LEKA & SKAPA
”Jag är nog bäst i världen på att bygga sandslott” säger Sandvargen. Vad är du
bäst i världen på? Vad skulle du vilja bli bäst på? Rita eller fotografera en bild
som visar vad du är eller vill bli bra på.
”Zackarina gick ut. Hon sa ingenting, men hon tänkte. Arga och ledsna tankar.”
I början av kapitlet blir Zackarina ledsen när pappan inte vill att hon ska hjälpa
honom med disken. Hur tycker ni de skulle ha löst problemet? Fundera i
grupper och spela upp scenen för varandra med ett annat bättre slut.
Gör samma sak som i övningen ovanför, men rita scenen i serieform i stället.
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NAMNET I STENEN
Läs s. 113-119
SAMTALSFRÅGOR
Zackarina är glad för att hennes mormor ska komma. Hur är Zackarinas
mormor? Vad får vi veta om henne? Känner du någon som liknar henne?
”Zackarina satte sig tätt intill mormor. Åh, vad hon luktade gott! Mormor la
armen om Zackarina. Den var mjuk och småskrynklig” (s. 115-116) Ibland är
personer eller händelser starkt kopplade till en doft. Vet du någon doft som
påminner om en särskild person eller händelse?
”Zackarina försökte tänka sig att mormor hade haft en mormor som hade varit
en liten flicka. Tanken var som ett långt pärlhalsband, med många runda
pärlor på en och samma tråd, och där alla pärlor hette mormor.” (s. 116) Vad
tror du Zackarina menar med det?
LEKA & SKAPA
Välj en scen ur boken (ur det lästa avsnittet eller ur tidigare avsnitt) som du/ni
tycker särskilt mycket om. Arbeta i grupp och spela upp scenen för övriga
klassen. Du kan också välja att berätta scenen i ritade bilder.
Måla eller fotografera en bild på något som betyder mycket för dig. Berätta
om bilden/fotot med bara tre ord.
Gör ett pärlhalsband tillsammans i klassen, där varje pärla symboliserar var
och en av er. Eller gör ett eget pärlhalsband med personer (utanför klassen)
som betyder mycket för dig. Använd dig gärna av stenar istället för riktiga
pärlor och lägg stenarna som i en ring. Skriv personens namn/bokstav på
stenen och färglägg/rita det du kopplar ihop den personen med. Det kan
exempelvis vara en särskild färg eller en symbol etc. Fota av bilden och gör en
utställning av era bilder.
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Bilaga B

Intervjuguide till intervju med Litteraturhuset Trampolin

⬩ Kan ni berätta mer om Litteraturhuset Trampolins tre delar: Trampolin, kunskapscentret
och forskningsresursen?
⬩ Kan ni berätta mer om hur ni arbetar med metodutveckling?
⬩ Hur ser samarbetet med Folkbiblioteket i Sandviken ut?
⬩ Hur ser samarbetet ut med Högskolan i Gävle?
⬩ Samarbetar ni med fler parter?
⬩ Vad tycker ni har varit roligast med projektet Sandvargen?
⬩ Berätta om projektet och de två workshoparna.
⬩ Ett genomgående tema är kopplingen till elevernas egna erfarenheter och upplevelser. Hur
tänker ni kring det?
⬩ Vilka är de viktigaste insikterna eller lärdomarna som du bär med dig från detta projekt?
⬩ Hur har ni arbetat för att skapa handledningen?
⬩ Brukar ni göra liknande utvärderingar efter alla projekt? Har ni provat olika sätt och vilket
resultat brukar ni få?
⬩ Vad var syftet med utvärdering, vad ville ni få svar på och vad förväntade ni er att den
skulle ge?
⬩ På vilket sätt bjöd ni in lärarna till projektet?
⬩ Hur många lärare deltog i projektet totalt sett?
⬩ När skickades utvärderingen ut?

Bilaga C

Förfrågan om medverkan i intervju
Vi heter Therese och Ulrika och läser sista terminen på grundlärarprogrammet F-3 på
Högskolan i Gävle och vi kontaktar dig eftersom du deltagit i Litteraturhuset Trampolins
projekt Sandvargen. Just nu arbetar vi med vårt examensarbete i svenska med ämnesdidaktisk
inriktning. Arbetets syfte är att analysera och utvärdera Litteraturhuset Trampolins projekt
Sandvargen. För att kunna genomföra vår utvärdering behöver vi dels analysera
Litteraturhuset Trampolins genomförande och dels vad du som deltagare anser om projektet.
Vi skulle gärna vilja träffa dig för en intervju som beräknas ta cirka 40 minuter. Vår önskan
är att genomföra intervjun på din skola eller på valfri plats den 6 eller 7 mars. Skulle inte
någon av de dagarna fungera så finns ett alternativ att genomföra intervjun via videosamtal
(till exempel Skype).
Genom Litteraturhuset Trampolin har vi fått tillgång till de utvärderingar som gjordes efter
projektet var avslutat. Som komplement till utvärderingarna behöver vi genomföra intervjuer
för att tydliggöra dina upplevelser av projektet Sandvargen. Våra frågor kommer att handla
om utformningen av projektets handledning, besöken på Litteraturhuset Trampolin och hur
det var att arbeta med handledningen. Här vill vi gärna veta mer om dina tankar, åsikter och
förslag på förbättringar. Vi vill också veta om du upplever att elevernas läslust och
läsförståelse utvecklats, dessutom undrar vi om projektet inspirerat dig och om det medfört
att du förändrat ditt synsätt på undervisning med fokus på högläsning och estetiska
uttryckssätt.
Som informant kommer du att avidentifieras och ditt namn eller arbetsplats kommer inte
omnämnas i vårt arbete. Du har rätt att närsomhelst avbryta ditt deltagande. Intervjun
kommer att spelas in och sedan transkriberas och enbart användas av oss i vårt arbete. Om du
som informant önskar att ta del av transkriberingen så vill vi gärna veta det. När
examensarbetet är färdigt och godkänt kommer materialet (inspelning och transkribering) att
raderas.
Din medverkan är värdefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att medverka.
Vi kontaktar dig under nästa vecka för att boka tid för intervju.
Vänliga hälsningar
Therese Kehr (e-post: xxxx@xxxxx.xx telefon: xxx-xxxxxx)
och
Ulrika Bergman (e-post: xxxx@xxxxx.xx telefon: xxx-xxxxxx)

Bilaga D

Intervjuguide till intervjuer med lärarna
Inledning
⬩ Hur länge har du arbetat som lärare?
⬩ Vilken utbildning har du?
⬩ Vad hade du för erfarenhet av Litteraturhuset innan du deltog i detta projekt?
Projektet
⬩ Hur tänker du kring ditt deltagande i projektet?
⬩ Vad var dina intentioner med att delta i projektet?
⬩ Deltog du/ni i alla delar? Om inte, varför? Finns det något som Litteraturhuset Trampolin
skulle kunna gjort som skulle förändra ditt deltagande?
⬩ Varför valde lärarna som redan läst boken innan projektet inte att läsa boken igen? När
läste ni boken? Var det precis innan eller tidigare?
Handledning
⬩ Arbetade ni med övningar från handledningen? Om ja, vilka och hur kommer det sig att du
valde just dem?
⬩ Valde du att göra andra övningar, om ja - vilka och varför?
⬩ Har du tänkt på vilka teorier om lärande och språkutveckling som projektet baseras på?
Metoder
⬩ Brukar du arbeta med estetiska uttryckssätt kopplade till svenskundervisningen?
Innan/efter projektet? Och på vilket sätt?
⬩ Har du elever med annat modersmål än svenska? Hur har projektarbetet fungerat för dem?
⬩ Brukar du arbeta med högläsning? Innan/efter projektet? Och på vilket sätt?
⬩ Brukar du arbeta med textsamtal? Innan/efter projektet? Och på vilket sätt?
Effekter på läslust och läsförståelse
⬩ Kunde du efter projektet se tendenser på öka läslust eller läsförståelse? Om ja, ge exempel.
Eventuell påverkan på undervisningen
⬩ Har projektet inspirerat dig att förändra undervisningen i svenska och andra skolämnen?
Om ja, på vilket sätt (ge exempel)?

