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Sammanfattning  

Syftet med uppsatsen är att undersöka ifall elever kan nå olika kunskapskrav i svenska på ett 

effektivt sätt med hjälp av skönlitteratur och boksamtal. Utöver de specifika kunskapskraven i 

svenska vill vi också studera möjligheterna att via boksamtal vidga ett brett spektrum av 

kunskapsområden. 

 

Det andra syftet med uppsatsen är att undersöka lärarnas, skolbibliotekariernas och i någon mån 

övriga vuxenrollers betydelse för elevernas läslust, inställning och attityder till skönlitteratur.  

 

Baserat på tidigare forskning och teorier genomfördes praktiska boksamtal samt gjordes 

intervjuer med ett antal lärare och skolbibliotekarier. Vår slutsats är att boksamtal som 

pedagogisk metod utgör ett mångdimensionellt viktigt pedagogiskt arbetssätt med stor 

potential. Utöver de rena kunskapsmålen noterar vi också att boksamtal kan ha inverkan på 

klassrumsklimatet genom de utökade kunskaps/kommunikationsplattformerna som bland annat 

gav eleverna en ökad empatisk förmåga.  

 

Boksamtal som metod och arbetssätt togs väl emot av eleverna och önskemål om fortsatta 

läsgrupper framfördes.  

 

Nyckelord: Boksamtal, sociokulturellt perspektiv, receptionsteori, estetisk läsning.
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1. Inledning 

 

Den som aldrig suttit lutad över en bok hela eftermiddagar, med glödande öron och rufsigt hår, och läst och 

läst och helt glömt bort världen omkring sig och inte ens märkt att han blev hungrig eller att han frös.  Den 

som aldrig legat och läst i ljuset från en ficklampa som han dolt under täcket, läst i hemlighet därför att 

mamma eller pappa eller någon annan vuxen som har hand om en i all välmening släkt ljuset med det tunga 

vägande argumentet att nu måste du sova, lille vän, för tänk på att du ska stiga upp tidigt imorgon. Den som 

aldrig öppet eller i hemlighet har gråtit strida tårar, därför att en sådan underbar historia har tagit slut och 

man måste ta avsked av de bokgestalter som man har upplevt så många äventyr tillsammans med, som man 

älskat och beundrat, oroat sig för och hoppats att det skulle gå bra för, gestalter som man har fäst i vid så 

till den grad att livet verkar tomt och meningslöst utan dem. Den som inte själv upplevt allt detta och känner 

de genom egen erfarenhet, den lär väl sannolikt bara inte kunna fatta hur Bastian kunde göra det han gjorde 

nu (Ende, 2018:14-15).  

 

Citatet från Michael Endes bok Den oändliga historien formulerar vår önskan. En önskan om 

att eleverna skall kunna få en inblick i och förutsättningar för att få upptäcka och uppleva 

fascinationen av skönlitteratur. Mångårig erfarenhet av arbete i skolan har givit oss en inblick i 

att den skönlitterära läsningen minskar när eleverna lämnar lågstadiet. Den lärarledda skön-

litterära läsningen ersätts istället av en bänkbok/tystläsningsbok när eleverna har lite tid över 

under åren på mellanstadiet, medan det på högstadiet inte lämnas tid till denna aktivitet. Detta 

finner vi stöd för hos både Mediebarometern (2018) och Molloy (2014). Mediebarometern 

(2018) visar på en ökad användning av datorer, surfplattor och mobiltelefoner hos barn och 

ungdomar. Detta är en bidragande faktor till att böcker läses allt mindre på fritiden. Dock 

betyder detta inte att den trenden behöver följas av skolan. Undersökningar visar på att hög-

läsning, samtal och skönlitteratur främjar elevers språkutveckling, ordförråd och skriftspråk 

(Molloy 2014, Chambers, 2011). 

 

Lärare uppmanas, enligt läroplanen (2011: 257), att förse eleverna med olika slags texter vilka 

både kan läsas efferent och estetiskt av eleverna. Eleverna förväntas också att kunna samtala 

om dessa texter och i och med det få en inblick i andras levnadsförhållanden. Av erfarenhet 

finns en insikt i att läromedel i svenska behandlar olika litterära genrer i form av korta utdrag 

ur böcker, diktsamlingar och dylikt. För att kunna bilda sig en uppfattning, resonera kring och 

förstå ett verk räcker det emellertid inte med att endast få ta del av ett kortare stycke. Läromedlet 

Svenskan av Andersson et.al (2014) är ett exempel på studiematerial för grundskolan där 

eleverna endast får ta del av äldre klassiker i korta delar. Det är önskvärt, enligt läromedlet, att 

eleverna fördjupar sig i verken men hela bokens planering med textbok och arbetsbok är så 

gedigen att någon fördjupning inte får plats tidsmässigt ifall läraren önskar arbeta igenom boken 

under läsåret. 

 

Elevers språkutveckling främjas enligt Molloy (2014), av högläsning och samtal kring texter, 

därav uppkom vårt intresse till denna forskning. Beslutet togs om att undersöka vilken plats 

skönlitteraturen har i skolan – när används den, hur och varför?  

 

Vi vill undersöka ifall det är möjligt att nå specifikt utvalda kunskapsmål utan läromedel och 

enbart med hjälp av en undervisning baserad på skönlitteratur och Chambers modell för bok-
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samtal (2011:114-119). Lärare kommer också att intervjuas. Här har vi valt lärare som kon-

tinuerligt använder sig av skönlitteratur i sin undervisning för att ta reda på deras olika syn-

punkter kring varför de använder skönlitteratur i undervisningen.  

 

Vår förhoppning är att visa att skönlitteratur har en plats i klassrummet under hela elevens skol-

gång, inte bara när eleverna är små och inte enbart för att fördriva tiden. Vår målsättning är att 

undersöka om arbetet med skönlitteratur hjälper eleverna att utveckla olika färdigheter samt 

kan ge dem möjlighet att nå olika kunskapskrav enligt läroplanen. Vi vill även undersöka ifall 

skolbibliotekariernas verksamhet utgör en viktig aspekt beträffande tillhandahållandet av olika 

litterära verk. Vi vill även undersöka ifall de kan rekommendera och distribuera ett brett utbud 

av olika alster till eleverna. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka ifall läraren med hjälp av skönlitteratur och boksamtal 

kan hjälpa eleverna att nå upp till dessa två specifika kunskapskrav ur läroplanen (Skolverket, 

2011: 228): 

 

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala 

delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven sin grundläggande läsförståelse. Dessutom kan 

eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt 

framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. 

 

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till 

viss del upprätthåller samtalet. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redo-görelser 

med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare 

(Skolverket, 2011:228). 

 

Vi vill också undersöka vilken roll skolbibliotekarier och lärare har för att främja elevernas läs-

lust. Kan lärare och skolbibliotekarier hjälpa eleverna att hitta sätt att öppna upp deras kom-

munikation och fantasi när det kommer till att diskutera om skönlitteratur de har läst? Om vi 

finner att de kan göra det, kommer vi även att undersöka på vilka olika sätt de gör detta.  

 

1.2 Frågeställningar 

På vilket sätt kan boksamtal hjälpa eleven att visa sin läsförståelse och tolka det lästa samt föra 

enkla resonemang om texten? 

- Beskriva sin läsupplevelse och upprätthålla ett samtal där elevens egna åsikter framkommer. 

- Förbereda och genomföra muntliga redogörelser. 

 

På vilket sätt kan boksamtal skapa ett bättre klassrumsklimat mellan elever? 

- Få en ökad förståelse för andras levnadssituationer. 

 

Vilken roll har lärare och skolbibliotekarier för att främja barns läslust i skolan?  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt redogörs mer detaljerat för vad ett boksamtal är och hur det går till, vidare belyser 

vi några teoretiska begrepp som kommer att användas i undersökningen. Avsnittet redogör även 

för vad olika författare ser som positivt med arbetets valda teorier och boksamtal som metod.  

 

2.1 Boksamtal 

Aidan Chambers (2011) Böcker inom och omkring oss, har skapat en modell för boksamtal. 

Den viktigaste utgångspunkten i hans boksamtal är elevens relation till skönlitteraturen istället 

för pedagogens uppfattning om densamma. I Chambers bok om boksamtal är det viktigt att det 

är ett öppet klimat i klassrummet, där eleverna vågar öppna sig och berätta vad de tänker och 

känner. Tanken är också att eleven inte skall ge de svar hen tror pedagogen vill ha, utan våga 

stå för vad hen har för åsikter. 

 

Chambers skriver själv att hans tankar vilar på en teoretisk grund som han byggt främst genom 

att studera läsandets fenomenologi och framför allt Wolfgang Iser. Iser är känd för sin läsar-

responsteori och då främst hur texten utvecklas genom dialogen mellan läsaren och texten, där 

texten till sist utvecklas till en enhetlig helhet för läsaren (Chambers, 2011:130).      

Som stöd i ett samtal finns Chambers grund- och specialfrågor:  

           

- Jag undrar om det är något speciellt du gillade i boken? 
- Vad tyckte du särskilt mycket om? 
- Var det någonting som du blev riktigt förvånad över? 
- Var det något du inte gillade? 
- Var det några ställen som var tråkiga? 
- Hoppade du över några ställen? 
- Var det något du inte förstod eller tyckte var svårt? 
- Lade du märke till några mönster eller kopplingar? 
- Fanns det saker som hängde samman? 
- Fanns det sådant som kom tillbaka, upprepades vid flera olika tillfällen? (Chambers, 2011:114–119) 

  

Meningen är här att se till elevernas individuella utveckling i samtalen. Vad lär sig eleverna av 

varandra när de samtalar? Det är viktigt att kunna ta del av hur andra upplever samma text som 

eleven själv har läst. Då ser hen kanske saker i boken som hen själv inte tänkte på, eller får 

chans att resonera kring ett innehåll som hen utan ett samtal bara haft sin egen syn på. 
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Figur 2. Källa: (Chambers:2011:15) 

 

Chambers läscirkel är en förklaringsmodell som visar samspelen mellan de olika punkterna i 

ett idealiskt boksamtal och hur de samspelar med varandra under läsningen. Läsningen börjar 

alltid med valet av bok. Här är tillgänglighet en viktig punkt, men vi påverkas även av vad vi 

hört, läst eller sett om den aktuella boken. Andra punkten är att läsa. Chambers poängterar att 

det inte bara är att läsa boken, utan att läsaren även behöver tolka och förstå bokens innebörd. 

Han är också tydlig med att det inte finns ett sätt som är rätt och att alla steg till att väl börja 

läsa är ett lyckat delmoment. Den tredje punkten är reaktion och respons. Vad vi än läser så 

skapas det en respons. Responsen på boken man läser kan göra att man väljer samma författare 

eller genre, men det kan också göra att man väljer en helt annan typ av bok eller författare. Här 

sluts cirkeln för de här erfarenheterna tar man med sig när valet av bok uppkommer på nytt. 

Vuxenstödet är placerat i centrum av Chambers cirkel. Den centrala placeringen är för att 

synliggöra att den vuxna skall hjälpa läsaren att övervinna eventuella hinder och finnas där som 

stöd för eleven. Pilarna går i bägge riktningarna in mot vuxenstödet och det är för att lärandet 

är ömsesidigt mellan samtliga punkter (Chambers, 2011:16-24). 

 

Chambers läscirkel finns som stöd för läraren när det kommer till att presentera böcker, ge tid 

för hög- respektive tystläsning, organisera samtalen, registrera olika reaktioner från eleverna 

och skapa en önskan i elevgruppen om att göra detta igen.  

 

Chambers (2011:135-138) anser att det finns tre särskilda punkter som leder fram till ett 

givande samtal. Det första är att elever och lärare utbyter entusiasm, att de tillsammans visar på 

vad som anses bra och mindre bra i texten. Här finns inga rätt eller fel. Den andra punkten syftar 

till att klargöra ifall det finns några frågetecken hos eleverna efter att de läst eller hört texten. 

Det viktiga i samtalet är nu att tillsammans reda ut frågetecknen som uppstått. Ogillande kan 

uppstå kring en text på grund av bristande kunskaper. Här är det viktigt att återigen visa på att 

det inte finns rätt eller fel, att tolkningar är och får vara olika. Den sista punkten är att finna 

kopplingar/mönster mellan det man har läst och andra insikter eller erfarenheter man bär med 

sig från tidigare läsning.  
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2.2 Teoretiska begrepp 

Estetisk och efferent läsning –Estetisk läsning innebär att eleven läser en text och bildar ett 

personligt möte, samt ett emotionellt engagemang, och tolkar det lästa med hjälp av sina egna 

erfarenheter. Detta är till skillnad från efferent läsning som innebär att eleven läser en text för 

att utvinna fakta som hen använder vid ett senare tillfälle. 

Ideologi – Åsikter och idéer om hur ett samhälle skall eller inte skall styras och organiseras. 

Allmän repertoar – Syftar på sedvänjor och moraliska värderingar som uttrycks i texten eller 

finns hos läsaren.  

Litterär repertoar – Syftar på textens berättartekniska kvaliteter och läsarens kunskap om 

dessa, läsarens litterära kompetens. 

Formativ bedömning – Innebär en bedömningsprocess som sker kontinuerligt. Eleven får en 

förståelse för vad det är som skall läras. Detta är en hjälp för lärare att anpassa undervisningen 

på individnivå. 

Bokklubb–Det finns många sorters bokklubbar, men definieras i detta sammanhang som en 

grupp av elever som träffas tillsammans med skolbibliotekarien eller läraren och diskuterar om 

litteratur de har läst.  

 

2.3 Olika sätt att läsa en text 

Rosenblatt (2002) tydliggör att när läsaren kopplar samman texten med tidigare upplevelser 

formar hen ny kunskap och när detta görs tillsammans med andra fördjupas förståelsen för 

andra. Att vara en god lyssnare är lättare när det finns en förståelse kring det som diskuteras i 

en grupp och det skapar även en trygghet i att framföra sina egna åsikter. Kirsch (2016) belyser 

vikten av utmaning och stöttning som framträder i ett samtal där förståelse får råda. När 

förståelse råder kan eleverna utmana varandra genom att tillåtas att ha olika åsikter om något 

och stötta varandras åsikter om de delas. 

 

Elever i dagens skola är vana vid efferent läsning. Där lär sig för att prestera på ett prov. De 

sökläser för att kunna svara på frågor i läromedlet, men blir läsningen njutningsfull och enga-

gerande? 

 

Det är stor skillnad på efferent läsning eller estetisk läsning. Det viktigt att lära eleverna 

skillnaden. Vad läser jag för att minnas inför en testsituation eller vad läser jag för att njuta? 

(Rosenblatt, 2002). Skillnaden på efferent och estetisk läsning enligt Rosenblatt (2002) är hur 

en text används. Ifall en elev skall leta efter fakta som hen vill minnas till en testsituation läser 

hen efferent. Hen informationssöker vad hen behöver veta för att uppfylla kraven. Denna sorts 

läsning kan verka ytlig och opersonlig. Estetisk läsning däremot tilltalar det personliga hos en 

person och involverar ett emotionellt register hos läsaren. Möjligheten att få tillfälle att skapa 

sig en bild av karaktären i boken och händelseförloppet, den upplevelsen sker sällan. 

 

Gunilla Molloy (2008:333) beskriver att elever ofta ifrågasätter meningen med att läsa 

skönlitteratur och att många lärare inte kan ge elever ett riktigt svar på varför skönlitterär 

läsning genomförs. Läroplanen (Skolverket, 2011:222) hänvisar till skäl som att eleverna får 

en inblick i andra människors liv, utvecklar empati och lär sig reflektera. Molloy ifrågasätter 
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hur lärare praktiserar sin litteraturundervisning i sin studie. Molloy anser att tystläsning av 

skönlitteratur och en senare ifylld bokrecension endast bidrar med elevernas egna åsikter och 

tankar. Det är tillsammans med andra i samtal som eleverna övar på färdigheten att reflektera 

(2008:334). 

 

2.4 Den nationella biblioteksstrategin 

I den nationella biblioteksstrategin, Demokratins skattkammare (Fichtelius, E, Persson, C, 

Enarson, E. 2019) hittar vi stöd för skolbibliotekariens roll beträffande skönlitteratur i skolan. 

Strategin bekräftar att det finns olika resurser bland kommunerna och de lyfter upp proble-

matiken med att alla skolor inte ens uppfyller skollagens nuvarande krav på skolbiblioteks-

verksamhet (Fichtelius et al, 2019:2). Tillgängligheten till böcker är viktig för eleverna när de 

lär sig att läsa och skriva. Samarbetet mellan pedagogerna i skolan och skolbibliotekarierna 

måste därför vara väl fungerande. ”Skolan behöver en utbyggd, välfinansierad och med 

pedagogiken integrerad skolbiblioteksverksamhet” (Fichtelius et al, 2019:16). 

 

I Sverige är det stora skillnader på bland annat utbildade bibliotekarier, ändamålsenliga lokaler 

och stöd från skolledningen. Detta gör att likvärdigheten på undervisning och utbildning ser 

olika ut (Fichtelius et al, 2019:16). Skolbibliotekarien skall vara del av den pedagogiska 

verksamheten i skolan. Genom att stödja och stärka elevernas språkliga förmågor och finnas 

till hands när eleverna behöver hjälp förbättras elevernas förutsättningar för att utveckla ett 

större läsintresse (Fichtelius et al, 2019:16,17). 

 

2.5 Åländska läroplanen 

Den Åländska läroplanen skiljer sig på vissa punkter ifrån den svenska. På samma sätt särskiljer 

sig annan lagstiftning även mellan Åland och Sverige. Den här skillnaden ser vi också i våra 

styrdokument som till exempel att Sverige har en nationell biblioteksstrategi. Åland och fram-

förallt Mariehamn har lagt ner stor energi på både sin biblioteksverksamhet och att göra läsning 

intressant för barnen. Det här är den främsta orsaken att vi undersöker dessa skolor istället för 

svenska. Vi fann att det inte är i vare sig lagstiftningen eller styrdokumenten som skillnaderna 

finns mellan Åland och Sverige utan att det är de ekonomiska resurserna från kommunerna och 

skolans ledning som utgör den största skillnaden.



 

7 

 

3. Tidigare forskning 

Detta stycke kommer att belysa vad tidigare forskning säger om boksamtal när det kommer till 

att svara på arbetets frågeställningar. Svårigheter/dilemman med att använda boksamtal som 

metod belyses också i stycket. Här berättar vi vad tidigare forskning visar gällande lärarens och 

skolbibliotekariens roll för att främja barns läslust i skolan. Kan lärare och skolbibliotekarier 

hjälpa eleverna att hitta sätt att öppna upp deras kommunikation och fantasi när det gäller att 

diskutera kring skönlitteratur de har läst? 

 

3.1 Boksamtalens pedagogiska möjligheter 

I Michael Tengbergs doktorsavhandling Samtalets möjligheter, om litteratursamtal och 

litteraturreception i skolan är syftet att undersöka litteratursamtalens pedagogiska möjligheter 

och begränsningar. 

 

Med synsättet att elevernas input och samtal ger en stor pedagogisk potential kan litteratur-

samtalen bli viktiga och värdefulla i klassrummen. Tack vare den mångfald som oftast återfinns 

i ett klassrum kommer många frågeställningar upp då eleverna har olika åsikter och tankar om 

boken, tack vare både sin litterära- och erfarenhetsbaserade kunskap. Detta förutsätter ett nog-

grant förarbete av läraren och att eleven läser boken och försöker bidra i samtalen med stöd och 

hjälp av läraren (Tengberg, 2011:301). 

 

Tengberg tar upp läsförståelse som en av de saker som boksamtalen bidrar med. Han ser dock 

även ett problem med att lärarnas frågor ibland alltför tydligt pekar, hjälper, alternativt styr 

eleven till ett specifikt svar som läraren förväntar sig. I doktorsavhandlingen ger Tengberg 

förslag om öppna frågor likt de man använder i Chambers boksamtal. Detta för att ge eleverna 

större möjligheter att tänka självständigt och för att ha möjlighet att påverka diskussionen 

(Tengberg, 2011: 299). 

 

Att betrakta texten ur det flertal olika läsartsperspektiv som aktualiseras i samtalen, och därigenom dels 

berika sin reception av den specifika texten och dessutom urskilja och bekanta sig med förhållningssätt som 

kan bli tillämpliga i läsningen av många andra texter (Tengberg, 2011:311). 

 

Tengberg tar på många ställen upp vikten av att boksamtalen ger eleverna ytterligare perspektiv 

på texterna de läst och att diskussionerna kan medföra en vidare reception av litteraturen. Tack 

vare den vidgade läsförståelsen klarar eleverna på sikt mer avancerade texter som innehåller 

mer problematiska och mångfacetterade inferenser. Denna läserfarenhet är viktig för att inte 

säga nödvändig, då individen kommer att möta en mångfald av olika sorters texter under sin tid 

som läsare och med hjälp av den ökar även läsförståelsen (Tengberg, 2011:311). 

 

Tengberg pekar på att om eleverna får arbeta i grupp och ta del av varandras erfarenheter och 

kunskaper kan deras läsförståelse fördjupas och utvecklas. Tack vare detta breddas och för-

djupas elevernas kunskaper inom området och även gällande textförståelse. ”Att uppmärk-

samma och införliva delar av den kollektiva potentialen för utvecklad reception genom små 
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men successiva perspektivförskjutningar inom ramen för de aspekter av texten som samtalet 

behandlar” (Tengberg, 2011:312).  

 

Eleverna behöver utveckla sin textreception både genom att samtala, lyssna och diskutera olika 

slags böcker med de andra eleverna. Detta gör att elever får dra nytta av sina egna livs-

erfarenheter och läserfarenheter och dessutom även de andra elevernas kunskaper och 

erfarenheter. På det sättet drar alla i klassen nytta av samma boksamtal oavsett hens tidigare 

kunskaper, detta är en av de viktigaste aspekterna med boksamtalen. Det ger läraren möjligheter 

till grupprocesser och individualisering på samma gång. Om boksamtalen fungerar på det sätt 

som läraren tänkt sig, så bidrar elevernas olika förutsättningar och erfarenheter, både gällande 

livet och läsning, till en mer avancerad läsförståelse för individen (Tengberg, 2011:311-312). 

 

Litteratursamtalen ger möjlighet för eleven att finna mening och även samtala eller skriva vad 

hen tänker om boken. Från att olika avsnitt, eller till och med hela boken, kan ha varit oklara 

eller svåra att förstå för eleven, kan hen få en bättre läsupplevelse tack vare samtalet. Tengberg 

beskriver att på så sätt skapas möjligheten att arbeta bort eventuella tomrum som skapats i 

elevens läsning. Dock kan det med ny information skapas nya tomrum i elevens förståelse av 

texten (Tengberg, 2011:312). 

 

Tengbergs forskningsresultat visar att boksamtal ger möjligheter till eleverna att tolka texter på 

ett djupare plan. ”Litteratursamtalet ger eleverna möjligheter att bli aktiva deltagare i en 

tolkningsprocess där deras egna frågor och reaktioner inför texten kan diskuteras och jämföras 

med kamraternas och lärarens läsningar” (Tengberg, 2011:311). Här lär sig eleverna att väga 

för- och nackdelar, alternativt värdera åsikter och sedan diskutera sig fram till vad textens 

interferens egentligen handlade om. Det här är viktigt att klara av, för att i ett senare skede klara 

av att granska texter källkritiskt och värdera hur olika saker förhåller sig till varandra.  

 

3.1.2 Vikten av estetisk och efferent läsning 

För att möta läroplanens önskemål om att eleven skall få en inblick i andras levnadsförhållanden 

behöver elever läsa, diskutera och reflektera tillsammans. Det räcker inte med egen tystläsning, 

för då blir elevens enda inblick den egna. I skolvärlden behöver både efferent och estetisk 

läsning bemästras av eleverna. Textens emotionella budskap ligger i fokus och uppfattas utifrån 

läsarens egna sociala och kulturella referensram (Molloy, 2002:10-15).  Den efferenta läsningen 

används till exempel när man lär sig grammatik och matematik (utantillkunskap) medan den 

estetiska läsningen används när eleven lär sig förstå, ifrågasätta och analysera vad som 

egentligen sägs till exempel när de kontrollerar källkritik. 

3.1.3 Vikten av samtal för att förstå de andra elevernas situationer 

Campart (2000) fann i sin djupstudie av berättande och högläsning att engagemang väcktes hos 

eleverna/barnen och att en förståelse för andras känslor ökade. Campart skriver också att det är 

viktigt att barnen får ta tid på sig att länka samman berättelserna med sina egna liv och på så 

sätt bygga upp minnen och öka sin förståelse för sammanhang. Vitali (2016) och Hibbins (2016) 

instämmer med Camparts tankar kring berättelser som vägen in till att få en djupare inblick i 
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sitt eget liv och sätt att leva. Ett samtal baseras på att både lyssna och tala. Att få chansen att 

framföra sina egna åsikter men att även lyssna på andras, hjälper eleverna att upprätthålla ett 

samtal och framföra sina egna åsikter. 

 

Molloy påpekar i sin studie att: ”En omprövning av `värderingar och attityder` sker vanligen i 

möte med andras värderingar” (Molloy, 2003:336). Molloy beskriver att när elever reflekterar 

över innehåll tillsammans med andra och hör andras åsikter i samtalet kan de vara svårare att 

avfärda. Medan en bok lätt kan klassificeras som tråkig eller konstig om innebörden tolkas 

felaktigt eller inte förstås. Mötet med andra elevers värderingar kan på detta sätt verka 

klargörande och intresseskapande.  

 

3.2 Nackdelar och svårigheter med boksamtal 

Eriksson och Aronsson artikel i Scandinavian Journal of Educational Research,48(5), Building 

Life World Connections during School Booktalk (2004:511-528) handlar om Chambers 

boksamtal och vikten av elevernas intertextualitet. Skolan ”the Valley School” ligger i en 

mellanstor svensk stad. Under ett år filmade forskaren 24 boksamtal, hon hade åtta grupper så 

varje grupp blev filmad tre gånger. Eleverna gick i årskurserna fyra till sju och det var totalt 20 

pojkar och 20 flickor, även fem lärare deltog i forskningen. (Eriksson & Aronsson, 2004:5) 

 

Forskarna fann vissa svårigheter med arbetet kring boksamtal. Lärarna försökte få eleverna att 

knyta samman sina egna erfarenheter med det de läste i skönlitteraturen. Detta antingen för att 

förstå skönlitteraturen bättre, alternativt för att bättre integrera och tillämpa kunskaperna i sin 

egen tillvaro. Idén var god, men var inte alltid genomförbar då eleverna inte ville ge alltför 

mycket information om sina egna livserfarenheter eller exponera dessa öppet i gruppen 

(Eriksson & Aaronson 2004:15).  

 

Ett annat och än mer problematiskt dilemma handlar om lärarens ibland icke genomtänkta 

utnyttjande av elevernas livserfarenheter. Svårigheter kan finnas i att upprätthålla ett lämpligt 

avstånd för att respektera elevernas integritet, också genom att föra elevernas personliga och 

till och med privata erfarenheter in i klassrummet. Gränsdragningen mellan offentliga och 

privata angelägenheter är därför synnerligen viktigt för läraren att upprätthålla. En av 

anledningarna kan vara att vuxna inte alltid förstår vad som kan vara känslig alternativt icke-

känslig information för eleverna. Vad som är känslig eller privat information för en elev kan 

verka oproblematisk för läraren. Diskussioner om personliga erfarenheter kan därför riskera att 

bli onödigt påträngande. I de data som forskarna filmade kan detta till exempel vara elevernas 

motstånd mot specifika undersökningsområden, till exempel frågorna om hushållssysslor. Det 

här tydliggör hur viktigt klassrumsklimatet är för lyckade boksamtal (Eriksson & Aaronson 

2004:15).  

  

Karin Erikssons doktorsavhandling Life and Fiction On intertextuality in pupils’ booktalk från 

2002 har samma forskningsunderlag som Eriksson och Aaronsson använde sig av två år senare. 

Det Karin Eriksson undersökte var bokvalet för samtalen. Det hon upptäckte var att de flesta 

böckerna handlade om andra länder och inte Sverige. Det här följer läroplanen och vikten att 
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lära sig om andra länders diversitet och diversitet överlag (Eriksson, 2002:189). Ett annat 

mönster som de flesta böcker innehöll var att kärnfamiljen praktiskt taget inte alls var med i 

bokvalen. Är det ett medvetet val av lärarna att välja dessa böcker för att få eleverna att hantera 

och förstå till exempel skilsmässor? Frånvaron av fäder i böckerna var en intressant aspekt. Är 

det författarna som har svårt att skriva om dem eller är det för att många barn och ungdomar 

saknar fadersfigurer i sina liv som de väljs bort? Ändå är de manliga hjältarna över-

representerade i skönlitteraturen och i den här undersökningen innehöll sex av åtta böcker 

manliga hjältar. Flera gånger utgick eleverna från att hjälten i en bok var av manligt kön ifall 

historien inte uttryckligen beskrev huvudrollsinnehavaren som kvinnlig. Det finns ett mönster 

av dominans hos de manliga huvudpersonerna, vilket gör att flickorna fortfarande behöver lära 

sig att alternera, alternativt bortse ifrån kön när de läser skönlitteratur. På motsvarande sätt får 

pojkar inte träning i att läsa ur ett kvinnligt perspektiv. Majoriteten av böckerna handlade om 

äventyr. Vidare innehöll de flesta av böckerna olika allvarliga problem såsom separation, 

självmord, svek, dödlig fara och avundsjuka (Eriksson, 2002:190). 

  

Ett viktigt resultat som den här studien kom fram till var att djupt engagerade litterära diskus-

sioner om kärlek, lojalitet, trauma, ensamhet och död inte var vanliga under de videoinspelade 

samtalen. De uppstod ibland, men de var mer eller mindre fragmentariska. Vad var hindren för 

att dessa samtal skulle uppstå? Ett dilemma som uppstod var att mycket tid spenderades på att 

planera läsning och prata om hur många sidor eleverna skulle läsa varje dag. Detta verkade att 

ibland begränsa boksamtalen till faktiska diskussioner om böckerna. Detta utgjorde en konflikt 

mellan planerad läsning och läsning för nöjes skull. Ett annat dilemma var diskussionens 

spontanitet. Eleverna måste här överväga inte bara sin egen läsning utan även hur långt deras 

klasskamrater hade läst. Ibland hade en elev läst mycket längre i boken än vad de övriga i 

klassen hade, vilket ledde till att eleven måste hålla inne och inte berätta för de andra vad som 

skulle hända i boken. Detta synkroniseringsproblem blev stundtals problematiskt då det blev 

alltför stora differenser i hur långt eleverna kommit med sin läsning. Slutligen verkade 

skyldigheten att läsa högt och möjligheten att bli föremål för fakta- kontrollfrågor under 

bokdiskussionerna ha inverkan på hur spontana samtalen blev (Eriksson, 2002:191). 

 

Elevernas svar, både i deras samtal om kön och i deras sätt att relatera till sin egen livs-

erfarenhet, gjordes relevant i boksamtalen. I flera fall talade både elever och lärare på både 

traditionella och stereotypa sätt. Ändå diskuterades även den icke traditionella skönlitteraturen 

på samma sätt. Eleverna gjorde det ibland, delvis på grund av sin lärares riktade frågor. Eleverna 

och lärarna ändrade även de könsstereotyper och förväntningar de hade många av gångerna. I 

flera sådana fall var det emellertid ett generationsmönster, eftersom de båda grupperna brukade 

tillämpa mindre traditionellt tänkande när de talade om åldersgruppen de själva tillhörde. De 

personliga erfarenheterna och sammanvävningen med skönlitteraturen blev ibland hindrade av 

läsarens bokstavliga svar (Eriksson, 2002:175). 

 

Det forskarna även märkte var att eleven inte alltid släppte in läraren och de andra eleverna till 

sin privata sfär. Det var lättare för dem att exponera känslig information om sina föräldrar än 

information om sig själva. De ovannämnda problemen betyder ju inte att lärare ej skall använda 

boksamtal. Det skulle vara en förhastad slutsats. Eleverna var engagerade och de läste alla 
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böcker som de kommit överens om i bokklubben. De utgjorde mötespunkter mellan barn och 

skönlitteratur där inlärningsresponsaktiviteter sammanvävde skönlitteratur med livet. Som 

lärare är det viktigt att klassrumsklimatet är bra och att alla vågar säga vad de tycker och tänker 

(Eriksson, 2002:176). 

 

3.3 Pedagogens och skolbibliotekariens roll för att skapa läsintresse 

I doktorsavhandlingen Läsa texten eller ”verkligheten” av Ingrid Mossberg Schüllerqvist 

(Mossberg Schullerqvist, 2008) får vi följa åtta lärare i årskurserna 7-9 och finner svar på frågor 

om målsättningen med att läsa skönlitteratur, hur lärare och elever väljer vilka verk som skall 

läsas och undervisningens betydelse för elevernas läsförståelse. Forskaren kommer fram till att 

svensklärare har som mål att elever skall bredda sin kunskap om genrer och öka sitt läsande 

(Mossberg Schüllerqvist, 2008:267). Eleverna kan genom skönlitterär läsning lättare förstå sig 

på tillvaron i Sverige och bättre förstå sig på ämnen som till exempel klass, etnicitet och genus.  

Skönlitterär läsning utvecklar elevernas språk, ger dem kunskaper om genrer och språkstilar 

och arbetar upp deras empatiska förmågor (Mossberg Schüllerqvist, 2008:270). 

 

Mossberg Schüllerqvist formulerar tre tolkningsgemenskaper, genom litteratur, kombinations-

strategier samt inom litteratur” (Mossberg Schüllerqvist, 2008:271). Dessa beskriver hur 

eleverna kan läsa och förstå den skönlitteratur de läser. Dessa tolkningsgemenskaper går att 

använda på samtliga litterära verk.  

 

Genom litteratur handlar om hur skönlitteratur visar samhällets skillnader inom till exempel 

demokrati och genus. Målsättningen är att elevens förståelse av samhället och världen skall 

öka. Inom litteratur definieras av litterär kompetens. Här arbetar läraren med boksamtal, 

författarskap och besök av författare, och lär elever att analysera och tolka skönlitteratur. Den 

tredje tolkningsgemenskapen, kombinationsteorier, ligger mitt emellan de två tidigare 

tolkningsgemenskaperna. I den har undervisningen både externa och interna mål (Mossberg 

Schüllerqvist, 2008:271-272).  

 

De åtta lärare i svenska som Mossberg Schüllerqvist intervjuar arbetar alla med kombinations-

strategier. Skolorna använder sig av boksamtal, recensioner, livsdiskussioner och analyser. 

Ämnesutformningen för samtliga lärare har eleverna i fokus. Lärarnas förhoppningar är att 

litteraturundervisningen skall leda till att elevernas läsupplevelser, läsglädje och språk-

utveckling förbättras. En sak som alla lärare var ense om var att de måste ha tid för bra 

skönlitterär undervisning (Mossberg Schüllerqvist, 2008:274). 

 

Läsförståelse engagerar lärarna i undersökningen. Bristande resurser såg de som ett problem 

som till exempel visade sig i att det saknades klassuppsättningar av litterära verk. Deras elever 

hade svårt att upptäcka vad som stod mellan raderna i de skönlitterära verken när de arbetade 

individuellt (Mossberg Schüllerqvist, 2008:274). 

 

Samtliga lärare hade haft elever som inte nådde en komplex läsförståelse av skönlitteratur. 

”Frågan om man läser skönlitterär text som fiktion eller faktion är särskilt viktig för de elever 
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som är ovana läsare. Diskussionen om de olika tolkningsgemenskaperna kan ha stor betydelse 

för förståelsen av bristande läsintresse bland ungdomar” (Mossberg Schüllerqvist, 2008: 282) 

 

Pamela Schultz Nybacka har i sin forskningsstudie, Värdet av skolbiblioteket (2019), undersökt 

vilken betydelse bemannade skolbibliotek har på elevernas resultat.  Resultaten är nedslående i 

studien och då främst gällande olikheterna i landet. Två tredjedelar av Sveriges skolor saknar 

skolbibliotek. Detta trots att bibliotekslagen är en ramlag och att både den och skollagen ställer 

krav på skolbibliotek. Som förslag för att motverka ojämlikheten föreslår forskaren att skol-

lagen skall ange en tydligare kravbild på verksamhet, kompetens, bemanning och bestånd 

gällande skolbibliotek. Vidare bör även kvalitets- och verksamhetsutvecklingskrav ställas 

också på skolbiblioteken (Schultz Nybacka, 2019:200). 

 

För att skapa en lyckad skolbiblioteksverksamhet behöver skolbiblioteket ha organisatoriskt 

stöd. Om de har det stödet från både politiker och skolledning är möjligheterna för skol-

bibliotekarien att vara en pedagogisk resurs betydligt större (Schultz Nybacka, 2019:178). 

 

För att möjliggöra en pedagogisk verksamhet som är av nytta för skolan och eleverna bör 

verksamheten integreras med skolan (Schultz Nybacka, 2019:181). Schultz Nybacka 

rekommenderar skolorna att arbeta mer med multiprofessionella team där till exempel 

skolbibliotekarier, specialpedagoger, kuratorer med flera ingår. Detta för att den pedagogiska 

kompetensen ökar då den samspelar och utökas tillsammans med de nya kompetenserna i 

teamet (Schultz Nybacka, 2019:183).  

 

I undersökningen tar Schultz Nybacka upp exempel på skolor som uppnådde bättre läsförståelse 

eller studieresultat. Hon poängterar att den samlade forskningen under lång tid påvisat 

betydelsen av bemannade skolbibliotek för elevernas lärande. Även internationell forskning 

stöder skolbibliotekens betydelse för elevernas prestationer. Trots detta är det ändå svårt att 

peka på säkra fakta som bevisar att det är just skolbiblioteken som haft denna effekt (Schultz 

Nybacka, 2019:186-187). 

 

Med ett aktivt och integrerat skolbibliotek etableras kunskap, lärande, relationsskapande på både individ- 

och gruppnivå, analog och digitalt, som grund för ett medborgerligt och välmående samhälle (Schultz 

Nybacka, 2019:203).  

 

Detta är Schultz Nybackas summering beträffande vikten av ett fungerande skolbibliotek. Det 

påvisar även svårigheten att specificera och identifiera effekterna av just biblioteksverksam-

hetens inflytande och påverkan på så mångdimensionella förmågor och målsättningar som 

etablerande av kunskap, relationsskapande och ett välmående samhälle. 
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4. Teorier  

Den teori vi baserar detta arbete på är den sociokulturella teorin som Vygotskij förespråkar, och 

för vilken Säljö i Sverige är den mest framträdande förespråkaren.  

 

4.1 Det sociokulturella perspektivet 

Lev Semenovich Vygotskij (1896-1934) tillsammans med A.R Luria (1902-1977) och A.N. 

Leontiev (1903-1979) är de som utvecklat den sociokulturella traditionen. Vygotskijs dåtida 

syn på psykologin var att den befann sig i en återvändsgränd. Pavlovs reflexologi, som är 

ursprunget till behaviorismen, kunde enligt honom inte förklara hur människor lärde sig och 

utvecklades. Vygotskij ansåg att tänkande, språk, avancerad problemlösning, skapande och 

kreativitet inte räckte som förklarings- och tolkningsmodell.  

 

Det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling handlar således om hur människor utvecklar 

förmågor som är kulturella till sin karaktär, som att läsa, skriva, räkna resonera abstrakt, lösa problem och 

så vidare. Annorlunda uttryckt handlar detta om hur människor tar till sig– approprierar– vad man i denna 

tradition kallar medierande redskap (Säljö, 2014: 298). 

 

 
Figur 1. (Säljö 2014:299) 

  

Vygotskijs berömda triangel är på sätt och vis grunden för Aidan Chambers boksamtal. 

Medieringens princip handlar om hur människor samverkar med omvärlden. Enligt Vygotskijs 

syn medierar vi omvärldens olika kulturella teknologier, rutiner, artefakter och redskap. Med 

hjälp av olika verktyg responderar människorna på dessa olika stimuli. I denna kommunikativa 

verksamhet utgör språket det dominerande verktyget kompletterat med en social kontext. 

Språket utgör en av de mest unika delarna i människors kunskapsbildning och ackumulering av 

kunskaper och förmågan att föra dessa kunskaper och erfarenheter vidare. Det här betyder att 

språket formas av erfarenheter och traditioner och kommer därav ständigt att dynamiskt 

förändras. Enligt det sociokulturella perspektivet där man betonar samspel med andra är 

kunskap inte längre något som överförs mellan individer utan något som kontinuerligt medieras 

mellan de interagerande (Säljö, 2014:300-304). 

  

Aidan Chambers tankar om ett fritt boksamtal där pedagogen ej får påverka vad läsarna anser 

om skönlitteraturen baseras på den sociokulturella teorin. Genom detta tillvägagångsätt får 

läraren en uppfattning om vilka erfarenheter eleven läser in i den specifika text hen analyserar. 
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Därför är det viktigt att klassrumsklimatet är av en tillåtande karaktär där eleverna får uttrycka 

sina åsikter fritt. Vygotskijs tes, ”att språket finns mellan människor som ett medel för kom-

munikation” (Säljö 2014: 303) framgår även i Aidan Chambers forskning. 

 

Andra forskare ser också fördelar med det sociokulturella perspektivet kring inlärning i 

klassrummet. De forskare vi valt att använda i vår text ger svar på samtliga av de kunskaps-

krav vi undersöker i detta arbete.  

 

Molloy (2014) beskriver att kunskap skapas när grupper av individer samarbetar i någon för 

dem meningsfull kontext. I Molloys undersökning gjord 2014 arbetade eleverna med samtal 

kring sina läsloggar och sitt kunskapsinhämtande. Läsloggarna var också ett instrument för 

läraren att identifiera vissa elevers svårigheter att ta till sig olika texter och därmed kunna 

assistera dem i deras läsutveckling. Läsförståelse ses följaktligen som en kommunikativ process 

inom en social kontext.  

 

Nelson et.al (2008) arbetar utifrån samma tankar som Vygotskij och påpekar vikten av inlärning 

tillsammans med andra i sin studie. Eleverna fick med hjälp av berättelser och sagor relatera 

till egna upplevelser och knyta an till olika karaktärer i de bearbetade texterna. Tillsammans 

fick de lyssna på varandras erfarenheter och åsikter om de olika berättelserna och fick där en 

möjlighet att utveckla sin sociala kompetens. Att relatera till texter innebar för många att vara 

ärliga och trygga i det sociala sammanhang de befann sig i, givetvis med vuxet stöd. Så till-

sammans med andra tolkar eleven texten och för resonemang om den.  

 

Vygotskij (1995) belyser vikten av att läraren ger eleven olika erfarenheter som de med hjälp 

av sin egen fantasi kan kombinera till något nytt. ”Fantasin är grunden för varje kreativ 

aktivitet” (1995:13). Att tolka och föra resonemang om en text beskrivs som en kreativ aktivitet 

då elever utbyter erfarenheter och åsikter med varandra. Vygotskij framför att elevers muntliga 

kapacitet ofta överskrider deras skriftliga och detta är viktigt att ta till vara på. När elevernas 

erfarenheter vidgas med hjälp av andra elevers eller vuxnas åsikter får eleverna en bredare och 

mer personligt förankrad erfarenhetsgrund att stå på (1995:52). När elevers erfarenheter vidgas 

med hjälp av andra elever eller vuxnas åsikter får eleverna en stadig grund att stå på (1995:20). 

Vygotskij och Nelson visar på att eleverna byter erfarenheter med varandra och berikar på så 

sätt varandras tolkningar och resonemang kring en text. 

 

Att lära sig om struktur genom muntligt berättande stärker elevens kunskap och insikt beträf-

fande sina egna muntliga redovisningar. I sin avhandling Berättandets möjligheter (2014) 

belyser Andersson olika kunskaper som utvecklas hos elever med hjälp av sagor och berättelser. 

Ifall en bok läses högt för gruppen och ett problem uppstår i berättelsen, kan den som läser välja 

att stanna upp i läsandet och föra samtal tillsammans med eleverna för att komma fram till en 

tolkning och lösning. Sedan läser läraren vidare och alla kan se ifall läsningen i boken blev 

densamma. Om inte kan frågan ”varför” ställas. Arbete som utförs på detta sätt ger eleverna 

chansen att utveckla den egna berättarförmågan. Sammanfattningsvis lär sig eleven med hjälp 

av sagor således även struktur och hur man skapar en röd tråd i det egna berättandet.  
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4.2 Receptionsteori 

Teorin utgår från varje läsares egna upplevelser av en text. Det finns böcker som eleverna 

kommer ha mycket svårt att relatera till, de saknar de verktyg som behövs intellektuellt, 

emotionellt eller erfarenhetsmässigt (Rosenblatt 2002:34). För att forma egen ny erfarenhet 

behöver läsaren ha med sig tidigare inlärda kunskaper. Så två elever kan läsa samma text men 

tolka och förstå den på helt olika sätt, allt utifrån vad varje enskild elev har för till exempel 

minnen eller intressen (A.A:39). Det är också viktigt att som lärare förstå att ifall bokens 

innehåll ligger allt för långt ifrån elevens referensram kommer hen varken kunna ta till sig 

bokens budskap eller förstå det.  

 

McCormick (1994) skriver om hur text och läsare verkar tillsammans baserat på ideologi och 

repertoar. I läsprocessen tar läsaren med sig sina värderingar och uppfattningar som hen har 

anammat av samhället i vilket han eller hon lever (1994:72). Ett samhälles ideologi berättar för 

individen vad som är normalt och naturligt och även dess motsats. Så när en elev läser en text 

tolkar han eller hon den utefter sina egna värderingar. En text har två olika repertoarer, en 

allmän och en litterär (1994:70). Den allmänna berör moraliska värderingar, vanor och till 

exempel tro, medan den litterära berör till exempel miljö- och personbeskrivningar. Likt det 

Rosenblatt (2002) beskriver kring svårigheter med texter som ligger utanför elevens referens-

ram håller McCormick (1994) med om att en lärares uppgift är att utmana elever och berika 

deras sociokulturella värld för att öppna nya horisonter för framtida läsning. 
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5. Metoder 

I detta avsnitt kommer det redogöras för valda metoder, urval av det använda materialet, 

genomförande, metodkritik och etiska aspekter. 

 

5.1 Metodval 

I De metoder vi har valt för att få svar på våra frågeställningar har  vi använt ostrukturerade 

observationer av elevernas boksamtal och semistrukturerade intervjuer med lärare och 

skolbibliotekarier. 

5.1.1 Observationer 

Ostrukturerad observation innebär att vi har valt att observera elevernas boksamtal utan att 

lägga oss i och leda eleverna i deras samtal och tankar. Som stöd har eleverna endast Chambers 

”jag undrar” frågor att utgå ifrån (2011:236). 

 

Vi kommer inte följa något specifikt observationsschema. Vår roll är att vara observatörer av 

det sociala skeendet. Vi har valt detta för att kunna lägga vårt fokus på att fullt ut lyssna och 

samla information som vi senare kan analysera (Bryman, 2008:266). Samtliga samtal spelades 

in i form av ljudupptagningar för att kunna avlyssnas igen ifall allt inte hinner antecknas (Bell 

& Bryman, 2013:375). 

5.1.2 Intervjuer 

Vi har valt en kvalitativ metod och valt semistrukturerade intervjuer beträffande lärare och skol-

bibliotekarier eftersom dessa innehåller förutbestämda frågor som alla informanter får svara på. 

Det fanns även möjlighet till följdfrågor som var friare att ställa utifrån vad den tidigare delen 

av intervjun hade visat (Bryman, 2011:413). Orsaken till valet var att lärarens och skol-

bibliotekariens syn på verkligheten var målet med undersökningen.  

 

5.2 Val av skönlitterär bok 

Den valda skönlitterära boken är Michael Endes bok Den oändliga historien (egentligen från 

1979), dock användes en nyare utgåva från 2018. Boken utspelar sig parallellt i vår värld och 

Fantásien. Den handlar om en liten pojke vid namn Bastian som bor med sin pappa efter att 

hans mamma har gått bort. Bastian är en pojke som älskar att läsa böcker och fantisera. Hans 

liv är fyllt av ensamhet och saknad. I skolan går det inget vidare för Bastian och de andra barnen 

retar och mobbar honom ofta. En dag när han flyr från ett gäng killar som jagar honom gömmer 

han sig i ett gammalt antikvariat och möter Herr Koreander. Herr Koreander har en bok som 

Bastian bara känner att han måste få läsa och när Herr Koreander svarar på ett telefonsamtal, 

stjäl Bastian boken och flyr upp på skolans vind och börjar läsa. 

 

Nu öppnas en förtrollad värld för Bastian. En värld full av faror och spänning. En värld som 

lever under ett stort hot. Bastian måste rädda Fantásien– men hur skall han kunna göra det? 

Denna bok är full av äventyr och varelser du aldrig har kunnat drömma om. Lyckodraken Fuc-



 

17 

 

hur, den unge hjälten Atreju, den stackars barnkejsarinnan som inget hellre vill än rädda sin 

värld och sen Bastian, vanliga lille Bastian – han som kommer att spela stor roll i berättelsen.  

 

Molloy (2008:59) skriver att det är av yttersta vikt att hitta en bok som tilltalar eleverna och 

som de kan relatera till. Att njuta av sin läsning betyder oerhört mycket (Molloy 2008:50). 

Tyvärr påvisar ett flertal undersökningar att denna typ av läsnjutning inte upplevs lika ofta som 

tidigare för eleverna. Som lärare är det viktigt att se till att eleverna kan läsa böcker där huvud-

personen är pojke eller flicka oberoende sitt eget kön. Detta är viktigt för att vidga eleverna 

läserfarenheter. Ifall eleverna blir monotextuella, endast vill läsa böcker där hjälten/hjältinnan 

har samma kön som dem själva, kan de riskera att missa en mängd spännande litteratur. I denna 

bok är härskarinnan över landet Fantásien en liten flicka även om de andra huvudrolls-

innehavarna är pojkar. 

  

Boken valdes eftersom den handlar om utanförskap, sorg och hopplöshet men även om vänskap, 

hopp och att våga vara den man vill vara. Detta är något som barn och unga kan relatera till på 

olika plan under olika delar av sitt liv. Samtidigt är boken lång och detta varnar Chambers 

(2011:218) för. Ifall boken sträcker sig över en längre period än ett par tillfällen är det extra 

viktigt att samtala efter varje tillfälle, detta för att eleverna inte skall tappa intresset eller inte 

minnas detaljer som kanske behövs till senare boksamtal. Chamber påpekar också att boksamtal 

i början kan vara svåra och kanske inte givande, men att man för den skulle inte skall överge 

dem (2011:218). 

 

5.3 Beskrivning av observationsinformanterna och lektionernas 

genomförande 

Klassen som deltagit i denna undersökning är en sjätteklass i en förort till Stockholm. Klassen 

består av 31 elever med nio olika nationaliteter. Eleverna är från Sverige, Danmark, Finland, 

Syrien, Libanon, Iran, Irak, Somalia och Kurdistan. Eleverna var indelade i åtta grupper med 

3–4 elever i varje. En del av eleverna stöttade andra med språkliga svårigheter och en del 

tolkande förekom för att alla elever skulle kunna framföra sina tankar på ett korrekt sätt. 

Detta måste beaktas när samtalen analyseras och det innebär att det är extra viktigt som lärare 

att innan samtalen diskutera och klargöra ord och begrepp som finns i texten som kan vara nya 

och svåra för eleverna. De 16 genomförda boksamtalen gjordes i två omgångar, den fjärde och 

den åttonde veckan. 

  

Undervisningen genomfördes vid tre tillfällen per vecka under lektioner som var mellan 60–

120 minuter långa. Temat pågick i åtta veckor. De första två veckornas lektioner ägnades åt 

högläsning för att eleverna skulle få en inblick i vad boken handlade om och få lära känna 

bokens språk och stil. Molloy (2003) ser i sin studie att elever har problem med att följa 

handlingen i en historia som innehåller tillbakablickar eller utspelar sig parallellt på olika 

platser. Detta gör det extra viktigt att klargöra hur boken är skriven för att minimera miss-

förstånd under läsningen.Tid gavs för diskussioner efter varje högläsningstillfälle.  
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Vid det sista tillfället varje vecka visas en kort del av bokens filmatisering (bara det som hade 

lästs) – detta för att underlätta för de elever som inte behärskar det svenska språket fullt ut. 

Axelsson (2005:186) beskriver att med hjälp av bildstöd, från en bilderbok eller från en film, 

utvecklar elever med annat modersmål än svenska en större förståelse för det nya språket när 

stödet i bildform förstärker det nya språkets ord. Detta gjorde det också lättare för de nyanlända 

eleverna att förstå handlingen i det vi läste. 

 

Under vecka ett och två fick alla eleverna efter lektionstid ett kapitel i läxa att läsa på egenhand 

till nästa tillfälle. Efter att alla hade läst klart skapades en mind-map på tavlan baserad på 

Chambers grundfrågor, detta för att minimera risken att eleverna glömde handlingen i denna 

långa bok. Detta gjordes för att eleverna skulle bli bekanta med boksamtalets uppbyggnad innan 

en ljudupptagning genomfördes på allvar.  

 

Totalt blev det 24 lektioner under den åtta veckor långa perioden. Inspelade boksamtal blev två 

per grupp och klassen bestod av 8 mindre grupper med 3–4 elever i varje. Det blev 16 inspel-

ningar att analysera. Vi hade valt två samtal per grupp med 4 veckors mellanrum för att se ifall 

denna metod gav någon progression hos eleverna. 

 

När eleverna återberättar historier, beskriver Axelsson (2005:186) att elever med annat ur-

sprung ofta blir behjälpta av bildstöd. Därav föll valet sig naturligt att stötta dessa elever kring 

boksamtalen genom att visa filmen, eftersom språket i boken ofta var krävande. Axelsson 

påpekar också att fritt berättande om egna upplevelser utvecklar elevens språk och tankar 

genom att få öva på att ”återberätta, beskriva, sammanfatta, jämföra, röra sig mellan given 

information och egna erfarenheter och minnen, generalisera, argumentera tolka och värdera, 

analysera och dra slutsatser” (2005:186). I ett boksamtal använder eleven både ett samtals-

relaterat- och kunskapsrelaterat språk, skriver Axelsson (2005:187), detta för att reflektera och 

uttrycka sina tankar. Momenten som eleven tränar på är de samma som kunskapskraven som 

lyftes fram i frågeställningarna i denna undersökning. 

 

Under det första boksamtalstillfället som hölls under den fjärde veckan av projektet rörde 

samtalen inte hela boken. Samtalen rörde enbart den del av boken som klassen hade läst, strax 

över halva. Samtalen spelades in och under samtalen rörde jag mig runt bland grupperna för att 

kunna observera elevernas interaktion med varandra. Elevernas samtal utgick från Chambers 

(2011:236) mall för boksamtal för att undvika ”varför” frågor. 

 

Eleverna känner mig väl och detta gjorde att energi inte behövde brukas till frågor och 

funderingar kring min närvaro, detta eftersom jag har undervisat dem i svenska de två senaste 

åren. Känslan av en samhörighet i klassen och ett öppet klimat fanns och detta gjorde det lättare 

att samtala och göra sin röst hörd oavsett vilken åsikt som framfördes. Alla fick ta del av att stå 

i centrum med sina egna tankar och funderingar utan att bli avbrutna, detta skriver Chambers 

(2011:178) krävs för att kunna få ett givande boksamtal. 
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5.4 Intervjuerna 

Vi vände oss först till Bildningsdirektörn i kommunen och rektorerna i de tre skolorna för att 

säkerställa att vi fick hålla intervjuerna. Samma frågor och följebrevet (Bilaga 1 och 2) sändes 

till dessa. Efter att de godkänt undersökningen sändes frågorna och följebrevet ut till lärarna 

och skolbibliotekarierna. Tiden för respektive intervju begränsades till mellan 45 min och en 

timme. Detta för att så många som möjligt skulle kunna ställa upp.  

 

Det var totalt tjugofyra lärare och fyra skolbibliotekarier som blev tillfrågade att ställa upp i 

undersökningen. Tre skolbibliotekarier och tio lärare ställde upp på en intervju. De tre skol-

bibliotekarier som blev intervjuade har arbetat med detta yrke i tre till sjutton år och samtliga 

är kvinnor. Tio lärare blev intervjuade. De har arbetat mellan ett och femton år som lärare. Mer 

information finns i bilaga 4. Bara tre av lärarna är utbildade i Finland och övriga i Sverige. Alla 

är behöriga i ämnet svenska.  

 

Jag förde noggranna anteckningar under intervjuerna och skrev upp eventuella följdfrågor som 

uppstod efter deras svar på de förutbestämda frågorna. Alla intervjuade fick läsa anteckningarna 

och rätta dem, för att undvika att missförstånd uppstått. Majoriteten av lärarna och skol-

bibliotekarierna känner den som intervjuar, men vi anser inte att det har påverkat resultaten i 

undersökningen.  

 

5.5 Urval av informanter 

Då meningen var att undersöka ifall elever hade en möjlighet att uppnå olika kunskapskrav med 

hjälp av skönlitteratur och boksamtal valdes elever från sjätte klass ut i en skola. Elevantalet i 

klassen var högt, detta för att motverka bortfall ifall några elever av olika anledningar som till 

exempel sjukdom, skulle vara frånvarande under boksamtalen. Vårdnadshavarna fick en 

blankett att fylla i för att godkänna elevernas medverkan eftersom samtalen kom att spelas in. 

 

Intervjuerna av lärare och skolbibliotekarier gjordes i en stad med ca 13 000 invånare och 1000 

grundskoleelever. Intervjuerna genomfördes på tre skolor och samtliga lärare var behöriga. Alla 

24 lärare inom årskurserna 4–6 erbjöds att ställa upp på intervju, men bara tio tackade ja. Vi 

utgår från att de som ställde upp också var de lärare med ett större litteraturintresse. Det blev 

alltså ett målstyrt urval för att finna rätt lärare för undersökningens frågeställning (Bryman, 

2011:434). Av skolbibliotekarierna ställde tre av fyra upp på intervju. Med den svarsprocenten 

blev det inte samma målstyrda urval, men samtidigt utgår vi från att skolbibliotekarier bör ha 

ett stort litteraturintresse och därmed vara lämpliga för detta urval.  

 

Bryman (2011) påpekar att det kan finnas problem med att känna sina informanter, de elever 

som läraren skall utföra sitt boksamtal tillsammans med. Det är lätt att läraren läser in mer i 

svaren än vad som faktiskt finns där eftersom läraren känner till elevens bakgrund. Om en lärare 

väl känner till elevernas familjesituationer och läser en bok som subtilt handlar om en skils-

mässa, är det lätt att läraren tar för givet att de elever som har skilda föräldrar klarar av att läsa 

in den informationen i texten. Det här kan göra att läraren sätter högre krav på de elevernas 

inferenskunskaper än de övriga i klassen och detta kan skapa ett problem. 
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5.6 Kritisk granskning av metod och urval 

En nackdel som kan skönjas med intervjuerna är att det var 24 lärare och fyra stycken skol-

bibliotekarier som vi skickade en förfrågan till. Av dem var det endast tio lärare och tre skol-

bibliotekarier som ställde upp. I och med att de fick veta vad slutarbetet skulle handla om kan 

man anta att de som hade ett svagare litteraturintresse ej var villiga att ställa upp. Detta anta-

gande finner vi stöd för då Tengberg drar samma slutsats i motsvarande situation i sin 

doktorsavhandling (2011:280).   

 

I boksamtalen valdes informanterna utifrån vad Bryman kallar för bekvämlighetsurval 

(2008:194). Detta på grund av att den ena författaren till detta arbete arbetar i klassen och därför 

kunde genomföra detta projekt i den ordinarie undervisningen. Bryman påpekar att dessa 

resultat inte kan anses helt tillförlitligt utan hellre skall användas som en början till fortsatt 

forskning. Sannolikhetsurval som hade varit en säkrare källa skriver Bryman kan vara både 

tidskrävande och kostsamt och därför är det vanligt att bekvämlighetsurvalet används 

(2008:194–196). Samma principer användes i intervjuerna. Där kunde dock informanterna 

genom de frågeställningar som fanns anta att vi ställde oss positiva till användandet av skön-

litteratur i undervisningen. Dock skedde intervjuerna i en så pass liten kommun att det var lätt 

att kontrollera att uppgifterna stämde med verkligheten.  

 

5.7 Material och analys 

För att bearbeta materialet som har framkommit i intervjuer och observationer har samtliga 

ljudupptagningar och anteckningar analyserats. 

 

5.8 Metodkritik 

Bryman (2008: 244) beskriver de svårigheter som kan uppkomma med öppna frågor i en 

intervju. Han beskriver det som tidsödande då informanternas svar blir betydligt längre än ifall 

frågan var sluten, samt att de öppna frågornas svar måste tematiseras och kodas för att ge till-

förlitlig information. Det är viktigt menar Bryman att försöka undvika att koda de öppna 

frågorna på olika sätt för att undvika mätfel. De slutna frågorna har fördelarna att vara lätta att 

bearbeta. Dessa bockas bara av och registreras efter en mall, vilket innebär att när slutna frågor 

används är det betydligt lättare att jämföra svaren från olika informanter. Det är viktigt att ställa 

klara och direkta frågor och beskriva olika svarsalternativ för de fall då frågorna kan tolkas på 

olika sätt. 

 

5.9 Etiska aspekter 

Samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, informationskravet och nyttjandekravet är viktigt att 

arbeta kring i ett arbete som detta (2011:131-132). Samtyckeskravet sändes ut till elevernas 

vårdnadshavare och den tilltänkta klassens elever fick också muntligt förfrågan ifall de önskade 

medverka (Bryman, 2011:132). 

 

I konfidentialitetskravet ingår, enligt Bryman (2011:132), att deltagarnas personliga infor-

mation och det de har sagt används på ett sådant sätt att ingen utomstående kan identifiera del-

tagarna. I arbetet kom samtliga namn att fingeras och inga personuppgifter registrerades. 
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Informationskravet innebär enligt Bryman (2011:131) att samtliga inblandade i observationerna 

och intervjuerna samt vårdnadshavarna blir informerade om syftet med undersökningen. De får 

även veta att deltagandet är helt frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan 

(Bryman, 2011:131).  

 

Nyttjandekravet innebär att all insamlad information endast används i denna forskning och i 

det sammanhang som de deltagande har fått information om (Bryman, 2011:132).



 

22 

 

6. Resultat och analyser av boksamtalen och intervjuerna 

I detta avsnitt av arbetet skall först resultaten beskrivas och sedan analyseras. Gick det att ur 

samtalen utläsa ifall eleverna nådde upp till de två kunskapskraven? För att visa på elevernas 

resultat kommer kunskapskraven delas upp i mindre delar och redovisas under analys avsnitten 

av boksamtal ett och två. Detta för att tydligt visa på hur eleverna visade sina kunskaper. 

 

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala 

delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven sin grundläggande läsförståelse. Dessutom kan 

eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt 

framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen (Skolverket, 

2011:228). 

 

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till 

viss del upprätthåller samtalet. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser 

med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare 

(Skolverket, 2011:228). 

 

Vi intervjuar lärare och skolbibliotekarier för att undersöka vilken roll dessa vuxna har för att 

främja elevernas läslust. Kan lärare och skolbibliotekarier hjälpa eleverna att hitta sätt att öppna 

upp deras kommunikation och fantasi när det kommer till att diskutera om skönlitteratur de har 

läst? Om vi finner att de kan göra det, kommer vi även att undersöka på vilka olika sätt de gör 

det.  

 

6.1 Observationerna  

Innan vi började läsa boken hade klassen fått fundera över bokens framsida, ifall titeln och 

bilden passade ihop, ifall de kände till författaren och/eller annat som författaren skrivit 

(Chambers, 2011:230). Dessa funderingar togs upp i helklass innan läsningen började. Detta 

för att, som Chamber belyser, ge eleverna en insikt om hur bild och ord hör samman.  

 

Boksamtal nummer ett hölls efter den fjärde veckan i projektet. Halva boken var nu utläst och 

filmatiseringen hade följt boken i den mån det var möjligt. Valet att ha ett boksamtal innan hela 

boken var utläst, var för att kunna avläsa elevernas progression mellan de båda samtalen. Fanns 

det kunskaper som eleverna utvecklade genom de tolv lektionerna mellan de båda boksamtalen? 

Påverkade undervisningen och de samtal som genomfördes i klassrummet eleverna på ett 

positivt sätt? 

 

Boksamtal nummer två hölls i början av den åttonde veckan i projektet. Boken var nu utläst och 

hela filmen uppspelad. Eleverna fick denna gång lite andra frågor att besvara utöver några av 

de frågor de svarade på senast. De skulle även sammanfatta historien i korta drag 

 

Frågeställningen vi försöker få svar på med hjälp av intervjuerna är vilken roll vuxna har för att 

främja barns läslust. Kan lärare hjälpa eleverna att hitta sätt att öppna upp deras kommunikation 

och fantasi när det gäller att diskutera kring skönlitteratur de har läst?  
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En av de saker som samtliga lärare återkommer till under intervjuerna är vikten att väcka 

elevernas läsintresse. ”Det är väldigt viktigt att läsning blir en naturlig del av elevernas skol-

vecka. Det är speciellt viktigt för de elever som kanske inte har någon förebild hemma som 

läser för dem eller som visar att läsning är viktigt för dem” (Sara, intervju 05.04.2019). 

  

I dagens samhälle är det allt färre som läser för sina barn och inte heller i media framstår den 

traditionella ”boken” särdeles ofta som något väsentligt. Detta gör att läraren har ett ännu 

viktigare uppdrag när det gäller att göra skönlitterär läsning intressant för eleverna. 

 

Många tips gavs av lärarna, exempelvis användning av läshund, skapande av läsnätter och att 

ha intressanta böcker synliga och tillgängliga i klassrummen och i skolan överlag. Idén Andre 

Pops skapade 2013 med sitt läslandslag ansågs vara en bra idé. Avsikten var att vem som helst 

som var vårdnadshavare kunde ingå i läslandslaget. Andre Pops beskrev det som ”Sveriges 

viktigaste landslag”. Förutsättningen för att få delta var att man läste för sitt eller sina barn en 

stund varje dag. Orsaken till att han ville starta läslandslaget var de nedslående siffrorna som 

visade att bara var tredje förälder läser för sina barn. År 2003 var andelen läsande föräldrar 

dubbelt så många. Intresset växte snabbt och många kändisar ställde upp som affischnamn för 

läslandslaget, men trots det föll detta goda initiativ rätt snart i glömska. Ytterligare ett sätt att 

stimulera läsande med små medel är till exempel genom affischering av kända läsare, vilket 

flertalet av lärarna rekommenderade under intervjuerna.  

 

I Aidan Chambers läscirkel är vuxenstödet det centrala begreppet i mitten av cirkeln (Cham-

bers, 2011:15). Det betyder att vuxenstödet är viktigt i alla faser av läscirkeln. I den första 

punkten ”att välja”, står läraren med hjälp av skolan, för en viktig del. De kan köpa in klass-

uppsättningar, se till att ha böcker synliga i sitt klassrum och ha god kännedom om skön-

litteratur och om elevernas intressen för att kunna tipsa dem om intressant skönlitteratur. Den 

andra punkten, ”att läsa”, möjliggörs genom till exempel lästimmar och att läraren utformat 

klassrummet så att det blir mysigt att läsa där inne. Det här möjliggörs naturligtvis endast 

genom att skolledning och kommun investerar i skapandet av en sådan miljö. Den tredje 

punkten är ”reaktion/respons”, här var alla lärare överens om vikten av att de förmår skapa en 

trygg miljö där eleverna kan öppna sig och våga samtala om både sina egna läserfarenheter och 

livserfarenheter då de diskuterade skönlitteratur.  

 

Beskrivningarna som lärarna ger visar att de har möjlighet att främja elevernas läslust främst 

genom att entusiasmera eleverna och ge dem en ingång till den skönlitterära världen. Detta är 

av större vikt för de elever som inte har det stödet eller intresset i sin hemmiljö. Genom 

boksamtal och övriga litteraturdiskussioner kan lärare hjälpa elever att hitta sätt att öppna upp 

deras kommunikation och fantasi när det gäller att diskutera kring skönlitteratur de har läst.  

 

Nedan följer resultatet av boksamtal ett och en kortare analys huruvida det gick att utläsa om 

eleverna nådde upp till kunskapskraven. De frågor eleverna bearbetade under samtalet var 

dessa: 
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1. Vem och hur huvudpersonen var/är.  

2. Eleverna fick välja varsin specifik händelse att diskutera i gruppen. 

3. Eleverna fick även välja en plats från boken som de fick beskriva och berätta ifall de 

ville vara där eller inte.  

4. De fick också ge exempel på händelser de tyckte om/inte tyckte om och även diskutera 

om det var något de inte förstod.  

5. En annan fråga var under hur lång tid de trodde att allt utspelade sig?  

6. De fick också svara på frågan: Vem i boken skulle du vilja vara? (Chambers, 2011:233-

235). 

 

Grupp ett består av tre pojkar som diskuterade (bland annat detta) vilken plats de tyckte om. 

Den första pojken A, sa skämtsamt sopcontainern och de andra skrattade. Sen blev han allvarlig 

och sa att hans favoritställe nog hade varit vinden där Bastian satt och läste. De andra pojkarna 

B och C ville veta varför. A berättade att där hans farfar bodde fanns det en stor vind med massa 

gamla saker. På somrarna brukade A spendera ett par veckor med sin farfar och hittade alltid 

något spännande som hans farfar berättade om. Hans farfar hade varit med i kriget mellan Iran 

och Irak och hade medaljer och uniformer i en gammal väska. 

 

Pojke B tyckte att den platsen dit Fuchur tog Atreju och där mötte den lille dvärgen Engywuck 

med teleskopet var mysig. Huset var litet som ett hobbithus menade han och relaterade till fil-

men Hobbiten och de små vackra husen i början på filmen. Alla tre pojkarna hade sett filmen 

och började ivrigt jämföra ett hobbithus med kojor och grottor. 

 

Pojke C som gillar att läsa valde bokhandeln. Han berättar att han som Bastian älskar att läsa 

och att han faktiskt har varit i många antikvariat– och mött bokhandlare som Koreander. De 

andra pojkarna delade inte hans förkärlek för böcker och kunde inte riktigt relatera när han 

fortsatte att berätta om hur han kan leva sig in i olika böcker och se bilder framför sig medan 

han läser. En av hans favoritböcker är Robinson Crusoe som han har läst fem gånger berättar 

han. De andra pojkarna säger att de skulle ha valt bokhandeln som en av de platser de inte skulle 

ha velat vara på. 

 

Pojkarna gled in på att diskutera en händelse var som de tyckte om. Pojke C berättade att han 

tyckte om när Fuchur dyker ner och hämtar Auryn som Atreju tappat. Detta trots att vattnet 

kunde döda honom. Det var bevis på att offra sig för det som var viktigare än sitt eget liv. Nu 

startade en lång och intensiv diskussion om vad som var värt att offra sig för. Alla tre pojkarna 

var överens om att familjen var värd det och någon man älskade. Två av pojkarna hade yngre 

syskon som de skulle göra vad som helst för om det verkligen gällde men oftast tyckte de mest 

att syskonen var till besvär. Tankar om krig och soldater som offrade sig för sitt land 

diskuterades också, fast där gled deras tankar isär. Pojke B tyckte att man då svek sin familj på 

ett sätt, för om man dog skulle man ju göra dem ledsna och ensamma. Medan pojke A ansåg 

att fast det var sant offrade man sig ju för att landet skulle få fred och familjen skulle leva bra.  

 

Pojke B håller fast vid samma plats som i den tidigare frågan, hemma hos Engywuck och Urgl 

när Atreju får lära sig om de tre portarna han måste komma igenom för att kunna hjälpa 
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Kejsarinnan. Han berättar att han tycker om när äldre berättar saker för honom som Engywuck 

gjorde för Atreju. Pojke A relaterar till att lyssna på äldre, något de gör mycket mer i hans kultur 

än i Sverige, påstår han. Han menar att i Sverige kan man fortsätta att sitta ner på bussen ifall 

det kommer in en äldre men det skulle aldrig hända i hans land. Likaså skulle man där inte vara 

stöddig mot en lärare som här i svenska skolan. Pojke B och C har inte invandrarbakgrund och 

är vana vid den svenska kulturen men håller med om att man skall resa sig för en äldre person 

på bussen, de intygar att de båda brukar göra det. 

  

Nästa grupp består av två flickor och en pojke. Jag kallar eleverna D, E och F där pojken är F. 

Jag kommer in mitt i en diskussion kring vilka ställen som de inte ville befinna sig på och 

varför. Flicka D har inte varit särskilt länge i Sverige och kämpar fortfarande med språket. Hon 

försöker berätta om när Atrejus häst dör och som hon säger, det ledsna stället. Alla ger upp och 

orkar ingenting. Det vore ett hemskt ställe om sådana ställen fanns. Pojke F kommer från 

Palestina och mumlar tyst att sådana ställen finns. Flicka E nickar förstående och drar en 

liknelse med att krig måste kännas på det sättet. Att se så mycket död och hemska saker måste 

få människor att må dåligt. Hon själv som svensk kan inte förstå fortsätter hon, men hon har 

också känt sig uppgiven och redo att ge upp när hon gick i sin förra skola och var mobbad varje 

dag av fyra andra flickor. Alla tre tycker att det stället är det värsta i hela boken.  

  

I nästa grupp är det fyra elever, två flickor och två pojkar (G, H, I och J) där de tre sistnämnda 

har arabiska som modersmål. H har bott i Sverige i snart 10 år och hjälper I och J med språket 

under boksamtalen. J berättar att han är mycket tacksam att vi både har läst och sett på filmen, 

annars skulle han inte ha kunnat ta del i samtalet så mycket säger han. Han tyckte att mycket 

var svårt när vi läste ur boken eftersom han bara har varit i Sverige i 6 månader. Han fortsätter 

att berätta att han också älskade att försvinna i böckernas värld när han bodde i Syrien. H 

översätter mycket av samtalet mellan oss och förklarar att J var mycket rädd i sitt land och 

använde böcker för att glömma. Hon berättar även att hon fick förklara stycket noggrant där 

Artax (Atrejus häst) ger upp och dör för J och att han då kunde känna igen sina känslor av att 

det inte fanns något ljus i hans liv i Syrien. Han kände många som dog att han var nästan alltid 

ledsen. Elev I håller med mycket av vad J berättar eftersom hon också har upplevt kriget. Hon 

menar att hon nästan inte minns sitt liv innan kriget. Hon kan relatera till Bastian väl eftersom 

hon också har förlorat sin mamma. Hon berättar otroligt detaljerat hur hon i scenen med Artax 

kunde se sig själv och sin mamma när hon dog. Nu förstod jag plötsligt varför hon hade lämnat 

klassrummet under just den scenen i filmen. Pojke G satt mycket tyst under samtalet och när H 

frågade varför han inte sa något ryckte han på axlarna och mumlade att alla hade så seriösa 

saker de hade upplevt att hans tankar kändes töntiga. H trycker på att allas tankar är viktiga i 

detta samtal och att hon inte heller har upplevt kriget och att hennes favoritställe i boken och 

filmen är när alla olika raser hade samlats i elfenbenstornet för att be kejsarinnan om hjälp. H 

berättar att hon tolkar det som att alla människor i världen kunde gå samman och be om hjälp 

för att rädda sin värld. Att alla folk vill samma sak och kämpar mot en fiende som alla hatar/är 

rädda för. ”Alla blir starka tillsammans om man kämpar ihop” om till exempel alla vanliga 

människor skulle vilja ha fred för då skulle man kunna samlas runt dem som är dumma och 

bestämmer om krig och få dem att sluta. Nu flikar pojke G in och säger att då skulle soldaterna 

skjuta alla. Soldater tar bara order menar H. Om de skulle se en utväg trodde hon att de skulle 
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ta den. G tror inte det, han tror att rädslan att själv bli dödad skulle vara för stor. Han vill istället 

berätta om sitt favoritställe ur boken. Det är när Atreju blir vald att vara hela Fantásiens räddare 

fast han bara är ett barn. G berättar att han ofta känner det som att vuxna inte tar barn på allvar 

och att barn inte är viktiga. Men nu fick en liten pojke vara hjälten. Det gillade han. Allt 

eftersom boken fortsatte kände han dock att ansvaret blev allt för stort och att Fuchur blev lite  

av en symbol för att han behövde hjälp från en vuxen. Dock en vuxen som lät barnet ta många 

beslut men som fanns där när det blev allt för svårt. 

  

K, L, M, N är en grupp på fyra flickor där samtliga kommer från Sverige och den ena faktiskt 

redan hade sett filmen. De hade massor av åsikter. Flicka K berättar otroligt detaljerat om hur 

hon trodde att det såg ut när alla de olika varelserna var samlade i elfenbenstornet hos kejsarin-

nan. Hennes bild av allt var inte alls densamma som i filmen. Hon berättar hur hennes alver ser 

ut och hur stenjätten och många andra varelser ser ut. Inte i hennes vildaste fantasi hade hon 

kunnat komma på varelser som liknade de hon såg i filmen. Fantasi är det bästa som finns säger 

hon och suckar. L som har sett filmen säger att slutet är bäst men samtidigt vet hon att hon inte 

får berätta det för de andra. L tycker som många andra minst om scenen där Artax dör i träsket. 

Att känna så mycket att man ger upp måste verkligen vara svårt. Hon berättar att man känner 

en tomhet. Hennes moster har gått in i väggen och orkar ingenting. Bara att åka till affären och 

köpa ett paket mjölk får henne att börja gråta eller sova en hel dag. Vissa dagar vill hon bara ge 

upp, ingenting är viktigt nog att bry sig om. L förstår inte hur man kan känna så. De andra tre 

flickorna vet att det finns en sjukdom som gör att man mår så men ingen fattar riktigt. N tar vid 

och säger att hon gärna hade velat rida över slätterna på Artax och bara få vara fri, eller flyga 

på Fuchur och se hela Fantásien ovanifrån. Hon skulle vilja känna känslan av att flyga utan att 

sitta i ett flygplan. Osäkert men ändå härligt. Pirret i magen av att sitta på en drake. Att ha en 

drake som husdjur skulle vara så häftigt. M gillade spänningen av att vara gömd från alla som 

Bastian var när han gömde sig på skolans vind och läste boken. När hon var liten brukade hon 

ofta rymma och gömma sig. Kurragömma var och är hennes favoritlek. Att bygga kojor och 

gömma sig under saker var det bästa hon visste när hon var liten. Hon berättar om sin kusins 

hus dit de brukar åka på sommaren. De har ett Harry Potter rum, alltså ett utrymme under 

trappan. Där brukar hon alltid sova när hon bor där. Om de hade en trappa hemma hos henne 

skulle hon valt att ha sin säng där. Då ler de andra flickorna. Detta kan inte de andra relatera till 

alls. N tänker tillbaka på den övergivna staden i boken dit Atreju kom efter han hade varit i 

sorgmodets kärr. Hon berättar målande om hur hon tror att byggnaderna ser ut. Hur höga de är, 

hur många de är, vilket material husen är byggda av. Hon tänker på zombies när hon hör 

övergiven stad, eller bilder man ser på tv av övergivna städer i länder där det finns krig. Hon 

skulle inte gilla att gå i en stad utan någon annan människa. Hon skulle vara jätterädd. N visar 

tydligt med sitt kroppsspråk att ensamhet är något som skrämmer henne. De andra flickorna 

håller med. Att vara ensam kan vara skönt ibland om man väljer det själv men inte annars säger 

M. 

  

Grupper O, P, Q, R är en pojkgrupp. I denna grupp går samtalet trögt. Svårt att hålla fokus. 

Samtliga pojkar pratar om hur dålig och konstig filmen var. Dålig trickfilmning. Dålig 

berättelse. Boken var svår att förstå med krångliga ord. Alla fyra är dock överens om att det 

vore häftigt att ha en drake. Flyga vore häftigt och att vara hjälte. Pojke O ville försöka att svara 
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på frågorna men de övriga gjorde detta nästan omöjligt. O berättar i alla fall kortfattat om att 

bokhandeln var ett tråkigt ställe och flyga på Fuchur vore det roligaste. Denna grupp fick efter 

detta samtal extra stöd i att förstå boken på ett djupare plan. När gruppen under de andra 

lektionerna under veckan arbetade utan R (på grund av sjukdom) lugnade det sig avsevärt. Detta 

gav mig idén om att ge R olika uppgifter kring allt vi läste för att hålla hans fokus på det jag 

ville att han skulle lägga märke till. R fick givetvis anse att boken var svår och filmen dåligt 

inspelad men jag ledde honom in i den djupare förståelsen för boken. Då kunde han under korta 

stunder visa att han hade uppfattat bokens innehåll. Jag lärde honom att motivera varför boken 

var dålig. Efter ett tag kom det fram att han inte gillade fantasyböcker vilket förvånade mig en 

del, gör inte alla mellanstadiepojkar det? Detta var en förutfattad åsikt som jag burit med mig 

länge. 

  

S, T, U, V var en blandad grupp med två flickor och två pojkar. Pojkarna S och T är eniga om 

att den övergivna staden vore jättehäftig att vara i utan några andra. De fantiserar om vilka 

butiker som finns i staden. Magiska butiker med trolldrycker. Restauranger, kanske hotell eller 

vad det hette i Fantasien. De berättar yvigt om vad de skulle göra om stan de bodde i plötsligt 

skulle bli öde. Om alla affärer var öppna men ingen jobbade där. Drömmandet tar fart hos 

pojkarna. Flicka V avbryter dem och säger trött ”det här snacket svarar inte på frågorna”. 

Pojkarna tyckte att de visst diskuterade ämnet och fortsatte prata. Flickorna startade en egen 

konversation. Båda fastnade för sorgmodets träsk som det mest fruktansvärda i hela boken. 

Känslan av att ge upp och hellre dö än kämpa låter skrämmande anser både U och V. De rör sig 

snabbt vid en reklam från Friends där man får veta att det finns barn i Sverige som tar livet av 

sig på grund av mobbing. De mår nog som Artax säger flicka U. V säger att bilderna i hennes 

huvud om träsket stämde väl överens med hur det såg ut i filmen. Båda flickornas tankar 

fördjupas i filmatisering om hur man använde färger och ljus för att skapa en deppig atmosfär. 

V berättar att hon älskar att fotografera och använder ofta filter på sina bilder för att skapa 

stämning. Att få det att se gammalt ut är roligast. ”Att jobba med Photoshop är roligast av allt, 

man kan tappa bort tiden helt”. U nickar och säger att V är jätteduktig på att göra bilder. 

Speciellt den med stranden och bryggan. ”Hon gjorde den så att det såg ut som en målad tavla”. 

  

W, X, Y, Z är återigen en ren pojkgrupp. Till skillnad från den andra gruppen är fokus total i 

denna grupp. Pojke Z behöver hjälp med svenska språket och får detta av X. Eleverna Z och J 

tackar mig ofta för att vi läser och sen ser på filmen. Elev Z känner sig inkluderad på 

svensklektionerna berättar han för många andra lärare bara ”glömmer bort mig”. Pojke X 

formligen älskar vinden där Bastian läser boken. ”Den verkar så spännande”, fortsätter han, 

”som ett museum, att vara på museum och lära sig om gamla saker är det bästa som finns”, 

detta håller Z med om. Pojkarna W och Y har fastnat mer för det magiska i hela boken. Alver, 

dvärgar, talande djur och det hemska ingentinget, det som slukar Fantasien. De resonerar om 

vad ingentinget står för egentligen. Om det kan vara som i filmen De fem legenderna där Beck 

Svart fick övertaget när folk slutade tro på tomten, påskharen och tandfén. Det vill säga att folk 

som slutat använda sin fantasi gör att Fantasien försvinner. 
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Å, Ä, Ö och A2 är den sista gruppen av elever i klassen. Denna grupp består av två flickor Å 

och Ä samt av två pojkar Ö och A2. 

 

De två flickorna Å och Ä är sanna bokslukare. På rasterna brukar de sitta tillsammans i något 

hörn med varsin bok och dela på musik i ett par hörlurar. Som att de skärmar av omvärlden för 

att inte bli störda i sitt läsande. Under detta projekt hade båda lånat varsitt exemplar av Den 

oändliga historien på kommunens bibliotek för att verkligen kunna följa med i texten.  De två 

pojkarna Ö och A2 är flickornas totala motsats men de är alla fyra goda vänner och möts i ett 

annat gemensamt intresse – fotbollen. Diskussionen fortskred som följer. 

 

Ö är mitt i att berätta om känslan av att flyga. Hur det skulle kännas att sova på Fuchurs rygg 

högt ovan molnen. Hur pälsen skulle kännas. Kanske var den mjuk och skön som en fleecefilt 

eller killig som en stickad filt. Han skulle nog vilja bygga en sadel som man kunde bli 

fastbunden i ifall man somnade, för att inte falla av. A2 skulle vilja lära sig om oraklet hos 

Engywuck och Urgl. Återigen kommer liknelser med små hus från filmen Hobbiten. A2 har 

faktiskt sett på nätet att man kan besöka hobbithusen från filmen på riktigt. Han beskriver hur 

han skulle vilja ha sitt hus med en vedugn, en säng i en håla i väggen med dörrar framför som 

man kunde stänga, som fönsterluckor. Flicka Å avbryter suckandes och säger att det är jättefint, 

men skulle vi inte prata om boken? Å och Ä bryter in i samtalet och drar tillbaka pojkarnas 

fokus på ämnet. Å beskriver hur hon trodde att varelserna i Elfenbenstornet såg ut. Hon 

beskriver en ljusgrön varelse lite större än en älva med klarrött hår ner till knäna. Med vingar 

som rör sig lika fort som en kolibris. Kläder som bestod enbart av ett ljust skimrande glitter. En 

jätte med olivfärgat skinn och mandelformade kolsvarta ögon. Långt svart hår som en indian. 

Istället för armar och ben har han tentakler som en bläckfisk men ändå en människas kropp. 

Gruppen faller in i denna diskussion och varelser får liv en efter en. Ä berättar om en varelse 

som består mest av ljus i en vit lång klänning. Hennes röst lät som klingande toner fast ändå 

förstod man vad hon sa. A2 fantiserar ihop en eldvarelse. Den skadade ingen bara man inte 

rörde den. Huden består av lava och håret av eld. Varelsen skulle vara ungefär 1,50 cm lång 

och relativt smal och kunna skjuta lava med händerna mot onda varelser. Ö flikar in med sin 

varelse – en lång, smal nästan genomskinlig man med vitt skägg och helt svarta ögon. När han 

pratade skulle det låta som en vind. Han skulle inte nudda marken utan sväva en liten bit 

ovanför. Han skulle ha en lång kappa på sig som var grå. En vandringskäpp av trä med fina 

mönster på och man skulle bli lugn av att vara nära honom. A2 tycker att det vore kul att få rita 

sina varelser på bildlektionen. 

6.1.2 Analys av boksamtal ett  

Eleverna fick höra boken högläsas och även läsa vissa bitar av den själva. Vid slutet av varje 

lektion gick vi gemensamt igenom vad stycket hade handlat om och hur vi tolkade detta. Ifall 

något var oklart tog det längre tid att samtala och fundera. Varje lektionspass kunde således 

handla om olika saker och inte riktigt hålla sig till en noggrann planering.  

 

En del av formativ bedömning är att som lärare få en möjlighet att undersöka ifall eleverna 

verkligen uppfattat/lärt sig det läraren förväntat sig (Skolverket, 2011:24). 
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I ett boksamtal framkommer varje elevs tolkning av bokens innehåll. Tolkningen sker utifrån 

elevens unika kulturella bakgrund. Därför blir alla tolkningar olika. Vad målet med processen 

var, var tydligt för eleverna. Varje gång vi samtalade om texten, berörde Chambers frågor och 

klargjorde oklarheter så var eleverna ”delaktiga i intentionerna med undervisningen” 

(Skolverket, 2011:24). 

 

Med fokus på det första kunskapskravet –  

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala 

delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven sin grundläggande läsförståelse. Dessutom kan 

eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt 

framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen  

– blev resultatet följande för klassens elever efter det första boksamtalet. 

 

Eleverna A-C visade samtliga att de kunde kommentera centrala delar ur boken med 

sammanhanget och de kunde sammanfatta innehållet i historien. Detta gjordes främst genom 

beskrivningar, bland annat av vinden där Bastian läste boken. Elev A länkade även samman 

denna plats med en egen känsla av sin farfars vind. Elev B relaterade till en annan sekvens 

genom liknelser i byggnader från andra böcker och filmer. Elev C berättade om bokhandeln 

och herr Koreander samt sin förkärlek till böcker. Alla tre eleverna beskrev dessa platser mycket 

utförligt och detaljrikt. 

 

Eleverna D-F berättade trots språksvårigheter om specifika ställen i boken som kändes tunga 

och relaterade mycket väl till egna känslor som de målade upp. Elev D och F har båda kommit 

till Sverige från ett krigsdrabbat land och relaterade till Sorgmodets träsk med tankar på krigets 

fasor. Elev E som är svensk visade stor empati när kamraterna berättade om att i deras hemland 

kändes det som att man inte orkade längre och bara ville ge upp. Själv tyckte elev E att den 

känslan av uppgivenhet gick att relatera till perioden av mobbing hon hade upplevt. Dessa tre 

elever visade också kunskaper att kommentera centrala delar ur boken och sammanfatta 

innehållet även om de mest höll sig till en specifik plats stora delar av sitt samtal. 

 

Eleverna G-J hade till en början en elev som inte deltog i samtalet i stort sätt alls. Elev G satt 

mest tyst när de andra tre diskuterade mycket allvarliga och tunga saker som krig, rädsla och 

död. Denna grupp fokuserade sitt samtal mycket kring Sorgmodets träsk liksom den tidigare 

gruppen. Men de berörde även Elfenbenstornet och det faktum att Atreju som bara var ett barn 

skulle bli Fantásiens räddare. Elev G går längre och väljer att tolka Fuchur som en räddare när 

ansvaret för Atreju blir för tungt. Lite som att Atreju behövde en vuxen för att orka. En stöttande 

vuxen som ändå lät barnet ta besluten. Denna grupp uppvisade också kunskapen att 

kommentera och sammanfatta delar ur boken. 

 

I denna grupps samtal framkom det mycket känslig information. Som lärare är det då viktigt att 

kunna stötta eleven. Eftersom jag befann mig intill gruppen när det känsliga diskuterades kunde 

jag ta i tu med ett djupare samtal kring detta enskilt med eleven. Som lärare till eleven visste 

jag att hennes mor var död men jag hade inte fått en djupare insikt kring hur allt hade gått till. 

Psykologi docent Laura Ferrer-Wreder berättar i artikeln, Att prata om livets slut är dödsviktigt 
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(Streberg, 2016) från Kkurien, att ”Döden väcker negativa känslor och vi vet inte hur vi skall 

uppträda mot den som mist någon. Oftast är vi nog bara rädda att den sörjande skall känna sig 

ledsen för att vi säger fel saker”. Just detta var meningen med mitt samtal med eleven enskilt 

efter lektionens slut, att visa på att jag fanns där och kunde lyssna. 

 

Eleverna K-N har en lång och detaljrik diskussion om fantasi och hur de trodde att varelserna 

såg ut som hade kommit och sökt hjälp av Kejsarinnan. De diskuterar också Sorgmodets träsk 

och känslan av att ge upp. Denna diskussion är dock helt olik den i de andra grupperna eftersom 

dessa elever har helt andra referensramar att tillgå. Här kommer samtalet att handla om den ena 

elevens moster och att vara utbränd. Samtalet går även in på känslan av frihet eller önska om 

en sådan känsla. Känslan av att flyga fram över slätten på Artax rygg eller flyga genom luften 

på Fuchur. Även en dröm att ha en drake som ett husdjur och vad man kunde hitta på förs på 

tal. Diskussionen berör även den ensamhet som Atreju måste ha känt i den övergivna staden. 

Dessa tre elever visade samtliga att de kunde kommentera centrala delar ur boken med 

sammanhanget och de kunde sammanfatta innehållet i historien. 

 

Eleverna O-R hade nästan samtliga svårt att uppfylla kunskapskraven eftersom de hade svårt 

att hålla fokus, alla utom elev O. Hans försök att hålla sig till frågorna fungerade inte riktigt. 

Eleverna hade åsikten att boken var för tråkig och fylld av svåra ord. Det som tog mest energi 

från gruppen var fokus på den dåliga filmatiseringen av boken. Den var gammal och dåligt 

utförd enligt pojkarna. Så under detta första samtal uppnåddes inte kraven i denna grupp. 

 

Elevgrupp S-V blev snabbt två grupper inom gruppen. Pojkarna fastnade lite i den övergivna 

staden och började yvigt och ganska högljutt förklara hur de skulle reagera om de var där. Hur 

skulle det se ut? Vad skulle de kunna göra där? Flickorna startade en egen konversation om 

sorgmodets träsk och diskuterar bland annat föreningen Friends och att denna totala upp-

givenhet faktiskt kan leda till självmord. Sedan övergick deras diskussion till att röra sig kring 

ljus och mörker i filmen. Hur man filmar för att förstärka en känsla. Samtliga elever visade 

kunskap på att kunna kommentera delar ur boken och sammanfatta känslor som Atreju hade. 

 

Eleverna W-Z har en enorm fokus och pojke Z får hjälp med språket av pojke X. Eleverna W, 

X och Y fastnar för olika saker som de berättar om ur boken till exempel vinden där Bastian 

läser eller det stora Ingentinget som förstör Fantásien. De relaterar till andra historier och 

försöker skapa liknelser. Elev Z kommer inte riktigt in i diskussionen utan håller oftast bara 

med de andra. Här är språket det stora problemet. Detta gör att elev Z inte når upp till målen 

medan de andra tre visar på goda kunskaper genom sina diskussioner och slutledningsförmågor. 

 

Eleverna Å-A2 är den grupp som är tätast sammansvetsad på grund av gemensamma intressen. 

Deras diskussion är också därför mest enhetlig. Nästan hela konversationen berör varelserna i 

Elfenbenstornet, dock med korta inslag av att flyga på Fuchurs rygg och bo i ett litet hobbit hus. 

Denna grupps fantasi är oerhört levande och de bygger varelser i fantasin. Samtliga elever 

skulle vilja avbilda dessa på bildlektionen senare i veckan. Alla fyra klarar kunskapskraven 

med god marginal. 
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Med fokus på det andra kunskapskravet: 

 Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss 

del upprätthåller samtalet. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i 

huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning med viss anpassning till syfte och mottagare.  

blev resultatet som följer för klassens elever. 

 

Eleverna A-C redogör med tydlig inledning, har ett gott innehåll och avslutar sina redogörelser 

väl. De lyssnar bra på varandra och ger varandra utrymme att tala. De tycker inte alltid lika i 

diskussioner och ställer bra frågor när de inte förstår den andre, som när de samtalar om vad 

som är värt att offra sitt liv för. 

 

Eleverna D-F kan trots vissa språksvårigheter visa på att de i samtal håller sig till inledning, 

innehåll och avslut i det som de vill förmedla till de andra i gruppen. En vilja att förstå eller i 

alla fall visa empati för varandra finns i gruppen. Alla tre upprätthåller samtalet och stöttar 

varandra så att alla får komma till tals. 

 

Eleverna G-J kommer med hjälp av översättning från arabiska till svenska alla att nå målen att 

samtala om bekanta ämnen, dela åsikter och föra ett samtal framåt. De kan även berätta något 

med en röd tråd. Elev G som har svenska som modersmål var i början allt för tyst för att nå 

målen men efter ett samtal med H visar han också sin kunskap som han till en början tyckte var 

alltför ytlig och ”töntig”. 

 

Eleverna K-N uppfyller alla kunskapskraven mycket väl. De upprätthöll samtalet mycket väl 

och gav alla utrymme att tala och var goda lyssnare. De hade alla väl fungerande inledning, 

innehåll och avslutning på sina redogörelser. De gav detaljerade redogörelser och beskrev väl 

sina känslor kring de olika delarna av boken. 

 

Eleverna O-R redogjorde alla för sina åsikter, om än inte riktigt som det var tänkt. Åsikter om 

dålig trickfilmning och hur tråkig en bok kunde vara framträdde ju tydligt. De hade också en 

röd tråd i sina samtal. 

 

Eleverna S-V var inte goda lyssnare till varandra eftersom gruppen delades i två. Dock lyssnade 

flickorna på varandra och pojkarna på varandra. Samtliga elever framförde sina egna åsikter 

och hade en god inledning, ett bra innehåll och ett gott avslut på sina diskussioner. 

 

Eleverna W-Z uppfyllde till stor del kunskapskraven. Z har svårt att riktigt få utrymme till egna 

åsikter utan håller mest med X. Medan de andra tre lyckas väl med kunskapskraven. 

Resonemanget kring vad det är som slukar Fantásien visar på väl fungerande inledning, ett gott 

innehåll och ett bra avslut. 

  

Eleverna Å-A2 upprätthöll samtalet mycket väl. De var goda lyssnare som lät alla få utrymme 

och tid att beskriva sina fantasivarelser. De talade mycket entusiastiskt om hur varelserna såg 

ut och lät. Deras diskussioner var väl anpassade till syfte och mottagare. 
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6.2 Boksamtal två 

Boksamtal nummer två hölls i början av den åttonde veckan i projektet. Boken var nu utläst och 

hela filmen uppspelad. Eleverna fick denna gång lite andra frågor att besvara utöver några av 

de frågor de svarade på sist. De skulle även sammanfatta historien i korta drag (Chambers, 

2011:240-242). Anledningen till att frågorna var lite olika formulerade var för att eleverna inte 

skulle svara exakt samma sak som vid det första boksamtalet. Dock kan ändå progressionen 

utläsas eftersom frågorna på olika sätt behandlar samma kunskapskrav. 

 

1. Var det något du gillade i boken? 

2. Var det något du tyckte särskilt mycket om? 

3. Var det något du blev riktigt förvånad över? 

4. Var det något du inte gillade? 

5. Var det några ställen som var tråkiga? 

6. Hoppade du över något ställe? 

7. Var det något du inte förstod eller tyckte var svårt? 

8. Lade du märke till några mönster eller kopplingar? 

9. Fanns det saker som hängde samman? 

10. Fanns det sådant som upprepades vid flera olika tillfällen? 

11. Var bokens miljö spännande? 

12. Vilken av personerna blev du mest intresserad av? 

13. Fanns det någon som du inte tyckte om? 

14. Var det några personer som påminde om människor du känner? 

15. Hur lång tid tror ni att allt tar som händer i boken?  

16. Vem i boken skulle du vilja vara? 

17. Sammanfatta historiens handling i korta drag (Chambers, 2011:240-242). 

 

1. Denna fråga genererade många olika svar. Magin, mystiken, vänskapen, Fuchur, Artax, 

att Atreju som var ett barn kan vara hjälten, att Bastian kunde komma in i Fantásien, att 

det blev ett lyckligt slut.  

2. Det lyckliga slutet, att Artax kom tillbaka, Atrejus mod, miljöerna och de olika 

varelserna, vänskapen mellan Fuchur och Atreju. 

3. De flesta eleverna blev inte riktigt förvånade över något, dock blev en elev förvånad 

över att Herr Koreander hade varit i Fantásien. 

4. På frågan ifall det fanns något ställe som de inte gillade var Sorgmodets träsk nästan 

enhälligt. Några enstaka svarade att de ogillade de barn som mobbade Bastian och en 

elev svarade att hen gillade allt och skulle läsa boken igen. 

5. Eleverna tyckte inte direkt att det fanns tråkiga ställen i boken bara händelselösa och 

sega ställen där de blev för många beskrivningar. 

6. På frågan ifall de hade hoppat över några ställen berättade en elev att texten hade varit 

alltför svår för att läsa men han hade tittat noga på filmen och fört anteckningar på 

arabiska för att minnas. De andra sa att de inte hade hoppat över någon del trots att det 

ibland var fullt av svåra ord att uttala och lite segare bitar. 

7. Här svarar de elever som har svårt med svenska språket att boken var svår men filmen 

hjälpte dem att förstå. En elev tyckte också att det var störande att boken tog upp så 
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mycket mer än filmen gjorde eller rättare sagt att filmen missade mycket. Annars 

svarade de flesta att de inte hade uppfattat något särskilt svårt. 

8. Frågan om mönster och kopplingar tedde sig svår tyckte många. Vid genomlyssnandet 

av inspelningarna förstod jag att detta hade behövts gå igenom mer noggrant. En elev 

svarade att en koppling fanns mellan vår värld och Fantásien genom att det vi drömt och 

glömt hamnade i Yors gruva. Några få elever svarade att mönstren kunde vara känslor 

som alla kände som till exempel rädsla och ensamhet. En elev svarade att man skall tro 

på sig själv och vara stark. De andra eleverna förstod inte frågan, det märktes tydligt 

utifrån deras svar. 

9. Frågan om det fanns saker som hängde samman fick samma sorts svar som den tidigare 

frågan. En elev svarade att vår värld hängde samman med Fantásien genom att när vi 

slutade fantisera så försvann Fantásien.  

10. Här vara alla elever eniga om att det som upprepades vid flertalet tillfällen boken 

igenom var känslor av sorg och ensamhet men även motsatsen – glädje och vänskap. 

11. Svaret blev jakande på frågan ifall miljöerna i boken var spännande. Svaren gick från 

ett simpelt ja till att de var fantastiska och gav bilder i huvudet på vissa elever. 

12. På frågan vilken av karaktärerna som intresserade eleverna mest fanns det olika svar. 

Atreju för att han var hjälten, den som nästan gav sitt liv för hela Fantásien. Bastian för 

att han som den det verkligen var synd om fick en så viktig roll i allt. Barnkejsarinnan 

för att hon regerade över en hel värld. Yor för att han hade ett så tungt jobb och så gott 

tålamod med Bastian. Engywuck för att han kunde så många olika saker och för att han 

var en forskare och fick bo i ett så häftigt hus. 

13. Svaren på frågan ifall det fanns någon som eleverna inte tyckte om fanns det inte ett 

enhälligt svar. Alla karaktärer behövde finnas i boken för att göra historien komplett. 

Dock ansåg en elev att Bastians pappa var oschysst. Han borde bry sig mer om Bastian 

och lyssna på honom.  

14. Här svarade eleverna på frågan ifall någon karaktär påminde dem om någon person de 

kände. Svaren blev; Bastians pappa, Bastian själv, Atreju och Fuchur. Bastians pappa 

beskrevs som en elevs egen pappa – upptagen och kort i samtal, lite oförstående. Bastian 

själv kunde flera elever relatera till på olika sätt. Att själv vara utanför och mobbad eller 

att inte vilja synas. Eller att som ett par elever berättade älska att läsa och fantisera sig 

bort. Atreju påminde flera av de elever som hade levt i krigsdrabbade områden om 

modiga släktningar och vänner som hade kämpat i kriget. Även fanns det de som ansåg 

att Atreju stod för den styrka och det mod som kan krävas för att skydda sin familj och 

sina vänner. Fuchur relaterade en elev till och skrev att Fuchur gav samma känsla till 

Atreju och Bastian som hennes mormor brukade ge till henne. Mormor var liktydig med 

glädje, trygghet och en varm famn. 

15. På frågan under hur lång tid boken utspelar sig svarade de allra flesta under en dag och 

en natt. Dock ansåg alla att tiden i Fantásien var mycket längre. Att världarna inte hade 

samma ”tidsloop”. ”En minut i vår värld var typ som en halv dag i Fantásien”. 

16. Vem skulle du vilja vara om du var med i boken var näst sista frågan. Många av 

flickorna skulle vilja vara Fuchur för att kunna ordna allt och sprida glädje hos Atreju 

och Bastian. De ville även vara Fuchur för hans kapacitet att kunna flyga. Detta höll en 
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del pojkar också med om, dock var pojkarna nästan helt eniga om att de ville vara Atreju. 

Såklart man väljer att vara hjälten var deras svar. 

17. På denna den sista frågan när eleverna skulle sammanfatta historien i korta drag skiljde 

sig svaren åt. Tydliga drag framgick dock i allas sammanfattningar. Dock stannade 

samtliga elever lite extra kring de ställen i boken som de hade tyckt mest om. Några 

berörde knappt Yors gruva medan andra berättade mycket detaljrikt om vad som hände 

i just den delen. Andra hoppade över ödestaden medan andra fastnade mycket länge vid 

exakt samma ställe. Något som verkade påverka eleverna starkt var i alla fall 

Sorgmodets träsk, och allt det omkringliggande, togs upp och kommenterades av 

samtliga. Stenjätten och elfenbenstornet fick också en hel del tid i allas sammanfattning. 

Även de elever som hade annat modersmål än svenska arbetade flitigt med denna 

uppgift i dessa fall med filmen som utgångspunkt – detta med ett väl godkänt resultat. 

Två av dessa elever hade under filmens gång tagit anteckningar på arabiska för att kunna 

genomföra slutuppgiften. De fick också hjälp av klasskamraterna att tolka deras samtal 

från arabiska när svenskan inte räckte till.  

 

6.2.1 Analys av boksamtal två 

Utifrån kunskapskraven blev resultatet av det andra boksamtalet som följer: Samtliga elever 

klarade kunskapskravet ”att förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i 

huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och 

mottagare” (Skolverket, 2011:228). 

Detta visade det när de skulle sammanfatta handlingen i historien. 

 

”Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på 

ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet” (Skolverket, 2011:228). Detta krav var svårt för 

vissa elever beroende på bristfälliga kunskaper i svenska. När samtalet hölls på elevernas 

modersmål klarade de målen med god marginal. 

 

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala 

delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven sin grundläggande läsförståelse (Skolverket, 

2011:228). 

Även detta krav klarade samtliga elever trots att några påpekade att det fanns många svåra ord 

och en parallell historia i boken som de inte uppskattade. Dock tydliggjordes detta i boken av 

att Bastians tankar skrevs i kursiv stil. Detta ansåg eleverna gjorde det lättare att förstå bytet 

mellan vår värld och Fantásien. 

 

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda 

resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av 

läsningen” (Skolverket, 2011:228). 

 Detta var något som alla elever utom ett fåtal elever kunde utan minsta stöd. De elever som 

behövde stöd lyckades med hjälp av de efterkommande lektionernas fortsatta arbete och mitt 

stöd nå upp till målet om än med olika resultat. En del elever behövde hjälp med att behålla 

fokus på samtalet och andra behövde stöttning i att våga säga vad de hade för upplevelser under 

läsningen. Progressionen var mest synlig hos de elever som vid första tillfället var mycket 
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fåordiga. Dessa elever fick med hjälp av lektionstillfällena mellan inspelningarna känna att 

deras tankar och kommentarer värdesattes lika högt som alla andras. De fick känna att det inte 

fanns rätt eller fel. Med övning och mer trygghet så kunde de nå målen. 

 

Trots att frågorna var annorlunda vid boksamtal två kan samma kunskapskrav kontrolleras 

utifrån en smärre omtolkning av dess formuleringar som följer nedan: 

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala 

delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven sin grundläggande läsförståelse (Skolverket, 

2011:228).  

Detta visas genom elevernas svar på frågorna:  

Lade du märke till några mönster eller kopplingar? 

Fanns det saker som hängde samman? 

Hur lång tid tror ni att allt tar som händer i boken?  

Sammanfatta historiens handling i korta drag. 

 

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda 

resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av 

läsningen (Skolverket, 2011:228).  

Detta visas genom elevernas svar på frågorna: 

Var det något du gillade i boken? 

Var det något du tyckte särskilt mycket om? 

Var det något du blev riktigt förvånad över? 

Var det något du inte gillade? 

Var det några ställen som var tråkiga? 

Hoppade du över något ställe? 

Var bokens miljö spännande? 

Fanns det någon som du inte tyckte om? 

Var det några personer som påminde om människor du känner? 

 

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett 

sätt som till viss del upprätthåller samtalet (Skolverket, 2011:228).   

Detta visas genom elevernas svar på frågorna: 

Var det något du inte förstod eller tyckte var svårt? 

Vilken av personerna blev du mest intresserad av? 

Fanns det någon som du inte tyckte om? 

 

”Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak 

fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare” 

(Skolverket, 2011:228).  

 

Detta visas genom elevernas svar på frågorna:  

Fanns det sådant som upprepades vid flera olika tillfällen? 

Vem i boken skulle du vilja vara? 

Sammanfatta historiens handling i korta drag. 
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6.3 Analys av lärarintervjuerna 

Här följer analysen av lärarintervjuerna utifrån de olika frågor som lärarna fick svara på. 

6.3.1 Skönlitteratur i undervisningen 

Samtliga lärare använde sig mycket av högläsning där tidsintervallerna var allt mellan varje dag 

till varannan vecka. Under högläsningen diskuterade samtliga lärare innehåll och nya eller svåra 

ord. Fördelarna som lärarna såg med högläsning var att eleverna övade sin koncentrations-

förmåga. Dessutom anser lärarna att de elever med koncentrationsproblematik oftast hade 

lättare att följa med när de hade högläsning än när de själva skulle läsa. En ytterligare fördel 

var att de lättare kunde se om eleverna följde med i vad de läste.  

 

Parläsning använde åtta av tio lärare under vissa perioder. Fördelarna de såg med parläsning 

kontra individuell läsning var framförallt den hjälp eleverna fick av varandra för att förstå 

texten. Praktiskt taget stödde alltid den ”starkare” läsaren den andra eleven. Samtidigt fanns det 

vinster för både den starkare och mindre starka eleven. De utbytte läs- och livserfarenheter med 

varandra. Sju av tio lärare poängterade att en del av eleverna hade enklare att fråga saker som 

de inte förstod i boken när de arbetade med en annan elev än när de arbetade och läste i helklass. 

Den nackdel som lyftes upp var att läraren inte hade möjlighet att höra alla grupper hela tiden. 

De löste problemet genom att de diskuterade tillsammans i de små grupperna med alla par, 

alternativt avslutade lektionen med att alla par berättade vad de kommit fram till. Här 

poängterade åtta av tio lärare att det var viktigt att eleverna inte fick säga att de tänkte och tyckte 

samma sak som de andra grupperna. Det är alltså extra viktigt att läraren är förbered på 

följdfrågor så att det blir diskussioner i klassrummet.   

 

Två av tio lärare tog upp ett läsförståelseprojekt med färdigt material med frågor på tre olika 

nivåer; på, mellan och bortom raderna. Här belyses just förståelsen av att gå in djupare i de 

skönlitterära texterna och förstå vad som skrivs mellan och bortom raderna. Läraren poäng-

terade vikten för oss vuxna att förstå skillnaden mellan dessa tre och klara av att förstå vad som 

inte direkt är skrivet i texten.  

 

Boksamtal användes av samtliga lärare. Det är bara två som direkt säger sig använda Chambers 

boksamtal, men med följdfrågorna kommer det fram att det i praktiken är Chambers boksamtal 

som samtliga använder. De använder öppna frågor och försöker att inte använda sig av frågor 

som ger givna svar, utan försöker så långt det går få ärliga svar av eleverna. Farhågan som några 

lyfter är tiden det ibland kan ta och hur svårt det är att beräkna tiden för boksamtalen, då det 

beror helt på vilka erfarenheter som eleverna väljer att dela med sig av. Alla betonar vikten av 

att det råder ett gott samtalsklimat i klassen, där eleverna vågar säga vad de tänker och tycker 

och även dela med sig av egna livserfarenheter.  

 

De lärare (fyra av tio) som hade erfarenhet av att använda en läshund i undervisningen var 

mycket nöjda med det. En läshund är en hund som är dresserad för att sitta eller ligga stilla och 

lyssna på när eleven läser för hen. Det är viktigt att barn kan läsa högt för att få flyt och med-

vetenhet om sin egen läsning. Fördelarna med att läsa för en hund är att det inte finns några 
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värderingar i hur du läser. Hunden är en bra lyssnare och avbryter aldrig eleven när hen läser 

för den. Det här ger ett lugn som eleven inte kan få annars vid högläsning. De elever som annars 

hade tufft med högläsning inför klassen hade störst nytta av läshunden ansåg alla lärare som 

prövat metoden.  

 

Läsnatten är ett begrepp som skapades med inspiration från filmen ”Natt på museet” (2006). 

Filmen handlar om en natt på det amerikanska naturhistoriska museet, där en skolelevs pappa 

får ett nytt jobb som nattvakt. På natten väcks allt till liv på museet och de träffar allehanda 

intressanta personer under natten. Med det som inspiration skapade skolbibliotekarien ”Läs-

natten”. Där fick föräldrar och barn övernatta inne i skolan och ligga och läsa med pannlampa 

eller ficklampa. Ofta var författare eller spelare från Ålands egna ligalag i fotboll (antingen 

herrarna eller damerna) och föreläste om läsning för barnen för att väcka och stimulera 

ytterligare läsintresse. Succén växte ut och utvecklades och småningom hade alla Mariehamns 

skolor läsnätter på respektive skolor. Alla lärare i undersökningen hade själva erfarenhet av 

läsnatten och fem av tio hade även det som föräldrar och kunde lyfta in det perspektivet när de 

utvärderade effekterna av evenemanget.  

 

Bokrecensioner använde sig alla lärare av. De flesta hade olika sätt att använda sig av dem, 

detta främst beroende på vilken årskurs de hade och vilket syfte själva recensionen hade. 

Tillvägagångssätten betonas tydligare i det kommande kapitlet.  

6.3.2 Val av skönlitteratur i klassrummet 

Syftet styr valet för samtliga lärare. Alla poängterar både positiva och negativa saker med hur 

man väljer skönlitteratur. De senaste åren har klassuppsättningar av skönlitteratur inte längre 

varit ett problem. Skolorna som lärarna arbetar i är alla med i https://ebban.fi/app/ . Det är en 

app som möjliggör att alla elever läser samma böcker. De flesta böcker kan man välja ifall man 

läser eller lyssnar på. I och med surfplattor kan man välja att göra båda två. Då markeras den 

text som just nu läses upp vilket underlättar för många elever som har någon form av läs-

problematik. Detta, och att alla skolor har ett skolbibliotek och skolbibliotekarie, underlättar 

lärarnas uppgift att hitta lämplig skönlitteratur till eleverna. Fördelen med att eleverna själva 

väljer böcker är att de oftast är intresserade av böckerna och att deras eget läsintresse kan 

inspirera de andra eleverna att testa nya genrer. När lärarna väljer böcker inspirerar de ofta 

klasserna till klassiker, teman som ligger i tiden eller relevant problematik som just då finns i 

klassen eller skolan.   

6.3.3 Ämnesövergripande undervisning med skönlitteratur 

Alla lärare använde skönlitteratur i olika ämnen, men i varierad utsträckning. Det vanligaste 

ämnet att kombinera skönlitteratur med var bild. I övrigt använde lärarna skönlitteratur i his-

toria, biologi, geografi, engelska och religion. I ett par av klasserna använde de sig av Libers 

böcker som är skolböcker inom SO ämnena, men de är skrivna på ett skönlitterärt sätt. Ibland 

använde lärarna sig av en bok som tog upp miljöproblem eller resor med koppling till 

undervisningen i till exempel geografi eller biologi. När de använde skönlitteratur inom bild 

var det oftast genom att rita eller måla saker kopplade till högläsningen. Här tyckte alla lärare 

utom en att det var enklast att arbeta gränsöverskridande mellan dessa ämnen.  

https://ebban.fi/app/
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6.3.4 Utmaningar med skönlitteratur i undervisningen 

Lärarna såg många utmaningar. Ojämn nivå på läskunskapen i klassen förekommer i nästan 

alla klasser. Läser alla samma bok måste läraren försöka anpassa sig till majoriteten i klassen 

utan att det för den skull skall bli för lätt eller svårt för de som ligger på en annan nivå. Viktigt 

är att boken intresserar klassen men att klassen ändå inte ”fastnar” i en viss genre av böcker. 

Om klassen läser samma bok är det en utmaning att hålla samma tempo och att få alla elever 

att aktivt delta.  

 

Den största problematiken som sju av tio lärare lyfte är tidspressen. Det är viktigt att låta 

boksamtal ta den tid de tar så länge de håller sig till ämnet. Lärare bör stanna upp och förklara 

ord som kan vara svåra att förstå. I många fall kan det vara bättre att låta gruppen elever förklara 

orden som kan vara svåra, men det tar oftast längre tid.  

6.3.5 Stimulera läsintresset hos elever med svagt läsintresse 

Alla lärare var överens om att skönlitterär läsning måste vara en naturlig del av skolgången. 

”Det skall vara tufft att läsa, och inte på det sättet att det är tufft att vägra läsa.” (Simon, lärare) 

Skolorna hade lyckats bra med läsattityden tack vare kontinuerliga lästimmar en gång i veckan. 

Utöver detta hade läshunden, ”läsnatten” och affischerna på ”kändisar” som läser i korridorerna 

haft en god påverkan på läsintresset i skolorna. Idén till affischerna hade en av skol-

bibliotekarierna hämtat ifrån Sveriges läslandslag som Andre Pops var ”lagkapten” för. Den 

åländska versionen bestod av inramade affischer i korridorerna på ”kända” ålänningar som 

läser. På bilden ses de sittande och läsande någon av sina favoritböcker. Här ställde åländska 

idrottspersonligheter, politiker och människor från näringslivet upp på ett föredömligt sätt. 

Samtliga lärare ansåg att arbetet att entusiasmera och inspirera eleverna var deras viktigaste 

uppgift gällande skönlitterär läsning.  

 

6.3.6 Förändringar i ungdomars inställning till skönlitteratur 

Till viss del har ungdomars inställning till skönlitteratur förändrats, men det är egentligen de 

lärare som arbetat mer än tio år som uppmärksammar den mer. fem av tio lärare säger att 

eleverna hellre lyssnar på böcker än läser. Böckerna behöver i större utsträckning fånga läsaren 

direkt. Är första sidan inte intressant läser många inte vidare i boken utan lägger den åt sidan. 

Lärarna som påpekade detta antog att det beror på tillgängligheten till media nuförtiden. De här 

eleverna har inte behövt vänta på att spola tillbaka en kassett eller VHS. Datorer och tv-spel 

behöver de inte heller vänta på nuförtiden. Samma skillnad finns gällande Internet via 

telefonlinjens modem och dagens fibernät eller 4G nät. Sex av tio lärare poängterar att klippet, 

filmen, spelet, musiken eller boken måste fånga deltagaren direkt om individen inte skall byta 

media. Det betyder att det ställs helt andra krav på en bok idag än för tjugo år sedan.  

  

6.4 Analys av intervjuer med skolbibliotekarierna 

Frågeställningen vi försöker få svar på är vilken roll vuxna har för att främja barns läslust. Kan 

skolbibliotekarier hjälpa eleverna att hitta sätt att öppna upp deras kommunikation och fantasi 

när det gäller att diskutera kring skönlitteratur de har läst?  
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Bibliotekets utformning och placering i skolbyggnaden är av yttersta vikt för att ge det 

vuxenstöd som eleverna behöver för sin läsning. Skolbiblioteket utgör de facto till största delen 

den faktabank för lässtimulans som vuxengrupperna kring eleverna baseras på. När jag 

analyserar skolbibliotekariernas arbete använder jag mig av Aidan Chambers läscirkel. 

 
Figur 2. Källa: (Chambers:2011:15) 

 

Enligt Aidan Chambers läscirkel är vuxenstödet viktigt för elevernas läsning. I den första 

punkten, ”att välja”, är skolbiblioteket och skolbibliotekarien av yttersta vikt. Skol-

bibliotekarierna kan i mångt och mycket välja vilka böcker som skall köpas in, hur de skall 

placeras och exponeras inne i biblioteket och vilka böcker de väljer att presentera för klasserna. 

Dessutom träffar de eleverna individuellt relativt ofta och kan då samtala om vilka böcker 

eleverna läst och vilka deras intressen är.  

 

Skolbibliotekarierna var alla ense om att de har en viktig roll då de är inköpsansvariga för all 

barn- och ungdomslitteratur till skolorna. Skolbibliotekarierna är de som bestämmer hur de 

placerar böckerna i skolbiblioteket. Som exempel gav en av dem iden att de har böcker för 

nybörjarläsare direkt när man kommer in i biblioteket och att rätt böcker skall vara på lämplig 

höjd på hyllorna. En viktig sak är även att de själva läser mycket för att kunna tipsa om bra 

böcker. Yvonne, vilken är den skolbibliotekarie som arbetat längst, uttryckte sig bra: ”Jag är 

först och främst en inspiratör men också en informatör – för elever och lärare.”  

 

Det var relativt stor skillnad på skolornas arbete där den ena skolan sedan 2005 varit med i läs-

projektet ”Livslångt läsande” och detta har haft en tydlig positiv effekt på läsintresset bland 

både deras elever och föräldrar. Projektet har drivits av Hem och skolaföreningen i ett nära 

samarbete med skolbibliotekarien. Tack vare detta har skolan fått en hel del bidrag för att betala 

författarbesök och dylikt som varit viktigt för läsintresset. De har haft en läshund i skolan som 

barnen fått gått ut och läsa för, vilket har varit uppskattat. En av skolbibliotekarierna var även 

den som skapade läsnatten med inspiration från filmen en natt på museet. Då får eleverna sova 

i skolan och ligga och läsa med pannlampa och ficklampa runt omkring i skolan. De har även 

affischer uppe på väggarna i skolan där föräldrar och lokala kändisar sitter och läser. Både det 

kvinnliga och manliga ligalaget i fotboll har varit och talat med eleverna om deras eget 

läsintresse och vikten av att läsa. Det har även politiker och affärsmän gjort. Det har skapat en 

vilja för eleverna att intressera sig för läsning. Detta har slagit igenom i kommunen och samtliga 
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tre skolor har börjat med läsnatt. Lärarna och skolledningen har också en stor del i denna 

lyckade satsning.  

  

Den andra punkten, ”att läsa”, handlar för skolbibliotekariernas del i första hand om att göra 

biblioteket så mysigt och ”läsvänligt” som möjligt. I en av skolorna hade man till exempel 

byggt en plats att läsa där man satt framför en öppen spis. Det såg ut som en öppen spis men 

det var en plasma tv som lät och såg ut som en spis. Belysningen hade dämpats och fåtöljerna, 

soffan och mattan gjorde platsen hemtrevlig. I samma bibliotek fanns det lästält. Det var helt 

vanliga tält som var uppställda inne i biblioteket med sköna kuddar och ficklampor inuti.  

 

Det var stor skillnad beträffande placering av biblioteket i de två skolorna där den ena skolan 

hade biblioteket precis mitt i skolan. Det gjorde att alla elever gick igenom biblioteket till mat-

salen och gymnastiksalen. Den andra skolan hade biblioteket på andra våningen och ganska 

undangömt i ett gammalt klassrum. Deras bibliotek skall på sikt flyttas så att det får ett liknande 

läge som i den andra skolan. 

 

Tillgängligheten är också viktig. Kan eleverna gå och låna böcker före och efter skolan? Är 

biblioteket öppet alla raster och får eleverna alltid gå dit på rasterna? Är skolbibliotekarien alltid 

på plats i biblioteket? Går det att låna böcker även om skolbibliotekarien inte är på plats? Helst 

av allt skulle naturligtvis svaren på alla dessa frågor vara ja, men det beror ju i mångt och 

mycket på skolans och kommunens resurser. I samtliga skolor var svaret nej bara på frågan 

gällande om eleverna fick gå ditt på alla raster.  

 

Den tredje punkten är ”reaktion/respons”. Här använde alla tre skolbibliotekarier sig av hög-

läsning och presentation av utvalda böcker för eleverna. Ingen av dem hade använt sig av bok-

samtal där eleverna fick diskutera böcker i mindre grupper där de enbart lyssnade.  

 

Skolbibliotekarierna träffade sina elever något olika. I den ena skolan träffade skol-

bibliotekarierna årskurs 1-3 varje vecka och årskurs 4–6 varannan vecka. I den andra skolan 

träffade skolbibliotekarien eleverna som mest två gånger i månaden men det var enbart de 

elever som begärde det som hon träffade. 

  

Fördelen som skolbibliotekarien har är att hon träffar eleverna både individuellt och klassvis. I 

och med den individuella kontakten och att hon kan se deras lånehistorik har hon lättare att hitta 

böcker att rekommendera till eleverna. 

  

En av de viktigaste sakerna som skolbibliotekarierna tog upp var självklart, ”man måste ha läst 

den bok man skall prata om”. De poängterade även att man måste ”bry sig på riktigt”, det vill 

säga ha ett genuint bokintresse själv. Som skolbibliotekarier försökte de köpa in det som 

önskades och det hade till och med hänt att de tagit motvilliga läsare med till bokhandeln för 

att köpa det de själva ville läsa. Flera exemplar av populära böcker är nödvändigt på ett 

bibliotek. 
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Som tips för lärare föreslog skolbibliotekarierna parläsning där eleverna läser för varandra och 

pratar om boken de läst. Gruppläsning och bokcirklar för att främja läsförståelsen. De ansåg att 

det viktigaste egentligen var att alla lärare hade gemensamma mål med arbetet för läsningen 

och detta inte bara i teorin. Ett av förbättringsområdena som skolbibliotekarierna tog upp var 

att få med alla lärare på riktigt. Högläsning för eleverna bör inte vara valbart för lärarna. 

  

En av de största utmaningarna som skolbibliotekarie Eva såg var att ”eleverna har Internet på 

armlängds avstånd”. Det gör att man kan få lättsmält förströelse dygnet om utan att någonsin 

hinna fram till att testa läsa en bok frivilligt. Eleverna är ju heller inte utlämnade åt att läsa text 

idag eftersom det finns fler ”snabbare” medier. Elever klarar inte att ta sig an längre texter på 

samma sätt som tidigare menar skolbibliotekarierna. Samtidigt finns det även fördelar med 

internet. Nu kan eleverna lyssna på ljudböcker på ett helt annat sätt och elever med till exempel 

dyslexi kan lyssna på en text samtidigt som de ser var i texten man är



 

42 

 

7. Diskussion 

Detta avsnitt innehåller resultatet av vår undersökning styrkt av tidigare forskning, en kritisk 

granskning av vårt urval och våra metoder, och till sist nyfunna frågor som kan leda till fortsatt 

forskning. 

 

7.1 Resultatdiskussion  

Vårt syfte var att undersöka ifall boksamtal och skönlitterär läsning kunde hjälpa eleverna i en 

sjätteklass att uppnå godkända resultat i två kunskapskrav inom svenska ur läroplanen  

 

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala 

delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven sin grundläggande läsförståelse. Dessutom kan 

eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt 

framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen. (Skolverket 

2011:228). 

 

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till 

viss del upprätthåller samtalet. Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser 

med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare 

(Skolverket, 2011:228). 

 

Vi intervjuar lärare och skolbibliotekarier för att undersöka vilken roll dessa vuxna har för att 

främja elevernas läslust. Kan lärare och skolbibliotekarier hjälpa eleverna att hitta sätt att öppna 

upp deras kommunikation och fantasi när det kommer till att diskutera om skönlitteratur de har 

läst?  

7.1.1 Observationernas resultat 

De teorier vi använt oss av i detta arbete är det sociokulturella perspektivet och receptions-

teorin. I dessa bägge teorier är språket och den sociala kontexten avgörande för en individs 

utveckling. Nelson et.al (2008) påpekar hur elever som arbetar med texter och samtal utvecklar 

sin sociala kompetens och detta visade informanterna på olika sätt under de 24 lektioner som 

genomfördes. Vikten av ett tillåtande klassrumsklimat är något som Nelson beskriver i sin 

studie. Läraren som inspiratör till nya erfarenheter är något som både Vygotskij (1995) och 

McCormick (1994:72) nämner som en av de viktiga rollerna en lärare har i skolan. Att ha olika 

åsikter i ett klassrum är naturligt och det är viktigt att läraren stöttar eleverna och låter dem 

utmanas (Kirsch, 2016). 

 

När eleverna hade samma text att utgå ifrån, och mina erfarenheter som inspiration till 

läsningen, var det min uppgift att låta samtalen om texten smälta samman med deras olika 

erfarenheter. Klassrumsklimatet är förstående och accepterande i informanternas klass och 

därför är projekt som detta genomförbart. McCormick (1994) nämner också hur viktigt det är 

att läraren hjälper och utmanar elever att få en inblick i nya litterära verk som berikar deras 

referensram. Flera av eleverna upptäckte nya saker om varandra under samtalen. Några saker 

var av mindre betydelse som till exempel att någons farfar hade en vind eller att någon älskade 

att läsa. Medan viss ny information var av större betydelse och mer signifikant som att någons 
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mamma hade dött eller tankar kring svek och sorg som hade format den eleven till den hen var 

idag. 

 

Chambers (2011:130) skriver även han om hur en text kan utvecklas genom dialoger mellan 

individer. Hur en text som först kan verka för svår eller tråkig med andras tankar kan utvecklas 

till något intressant. Förståelse för andra och ett större kontextuellt sammanhang är det som 

eftersträvades med projektet och att detta skulle vara till hjälp för att uppnå kunskapskraven i 

vår frågeställning. 

 

Efter det första boksamtalet visade sex elever brister vad gäller att uppfylla kunskapskraven 

och orsakerna behövde analyseras. Två av eleverna hade svårt att uppfylla kraven och svara på 

frågorna på grund av språksvårigheter eftersom de var relativt nyanlända till Sverige. Fyra av 

eleverna hade svårt med fokus och texten intresserade dem inte alternativt var för svår. Då kan 

samtalen vara till hjälp för att få en djupare inblick i bokens handling (Tengberg, 2011:312). I 

vår undersökning fanns ju elever som tydligt visade att texten var svår. De visade detta på olika 

sätt som till exempel genom att uttrycka att boken var tråkig, svår och seg. Andra elever hade 

problem med språket och hade därför svårigheter att följa med i textens handling, medan dessa 

elever kunde ta del av den på ett helt annat sätt när de fick tillgång till filmatiseringen. 

Filmatiseringen plus samtalen hjälpte dessa elever att fylla ut en mängd luckor som uppstod i 

läsningen och fördjupa deras förståelse. 

 

I samtalen, menar Tengberg (a.a:299) att öppna frågor är att föredra för då blir självständigt 

tänkande mer påtagligt och eleverna har större förutsättningar att ta del av och påverka 

diskussionen. När fler elever diskuterar samma text vidgas deras förståelse för texten och detta 

kan även öka deras läs- och textförståelse. Tengberg beskriver att alla inblandade i ett boksamtal 

får med sig något av nytta även om allas tidigare kunskaper är olika (a.a:311-312). Detta var 

något som visade sig tydligt några lektioner in i projektet. Flera elever uttryckte sig positivt till 

att behandla en text på detta sätt. Specifikt en elev växte efter att få känt på detta sätt att arbeta 

på gjorde att det egentligen inte fanns några svar som var fel. Allas tankar och åsikter 

värdesattes. Trots allas olika referensramar fick samtalen bli som Vitali (2016) beskriver en väg 

in till större förståelse för varandra. Hibbins (2016) beskriver också fördelarna med dessa 

samtal som att färdigheter såsom lyssnande utvecklas. 

 

En av grupperna var ofokuserade och hade en negativ inställning till boken tidigt i projektet. 

Vid nästa tillfälle var en av eleverna frånvarande och gruppens inställning förändrades kraftigt. 

Detta fick mig som lärare att fundera kring anledningen.  

 

Även om Endes bok handlar om en magisk värld med flygande lyckodrakar och stenjättar, som 

det är svårt att relatera till så handlar den även om ensamhet, sorg, glädje och vänskap. Jag 

förklarade detta för eleven och när han kom tillbaka fick han en ny uppgift. Han fick i uppgift 

att använda och se på texten med andra ögon. En uppgift gick ut på att leta efter olika känslor i 

kapitlen. Han gjorde ett diagram till ett kapitel med ilska, rädsla, sorg, glädje och sen 

analyserade han hur karaktärerna kände sig. Efter denna enda gång hade han fått känna på att 
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jag anpassade undervisningen efter något han förstod och var sen mer villig att fortsätta göra 

det vi andra gjorde.  

 

De övriga eleverna i klassen uppnådde kunskapskraven på en godkänd eller väl godkänd nivå 

enligt betygskriterierna för årskurs sex. Detta sätt att arbeta var nytt för större delen av klassen 

och tog lite tid att vänja sig vid. Responsen från eleverna på att läsa en bok på detta sätt var 

dock överlag positivt.  

 

Efter det andra boksamtalet visade samtliga elever progression genom att de på olika nivåer 

uppnådde kravet att kunna samtala och framföra sina egna åsikter kring berättelsen. De kunde 

också redogöra för karaktärer och miljöer som de fann intressanta eller icke intressanta. De 

kunde även kronologiskt redogöra för de viktiga händelserna i berättelsen (Skolverket, 

2011:228). Vissa elevers beskrivningar och tolkningar var mycket detaljerade medan andras 

inte var fullt lika utvecklade. 

7.1.2 Intervjuerna 

Frågeställningen vi sökte svar på var vilken roll vuxna har för att främja barns läslust. Kan 

vuxna hjälpa eleverna att hitta sätt att öppna upp deras kommunikation och fantasi när det gäller 

att diskutera kring skönlitteratur de har läst?  

 

För att få eleverna intresserade av skönlitteratur krävs ett genuint intresse från de vuxna i skolan. 

De lärare som ej var intresserade av skönlitteratur hade svårare att väcka ett läsintresse hos sina 

elever. Avsaknaden av intresse för detta såg skolbibliotekarierna som ett problem, där deras 

egen insats för att kompensera problemet upplevdes mycket väsentligt. Elever med ett svagt 

läsintresse fick stöd och hjälp av både lärare och skolbibliotekarier i sitt val av litteratur. Det 

här påvisas i den tidigare forskningen av Schultz Nybacka, Värdet av skolbiblioteket. Skol-

biblioteken är viktiga i all synnerhet för de elever som kommer från flerspråkiga eller resurs-

svaga hem. Även de elever med funktionsvariationer har med rätt pedagogisk hjälp större hjälp 

av skolbibliotek än de övriga eleverna. Schultz Nybacka tar även upp vikten av skolbibliotek 

och vuxenstöd för de som har ett svagt läsintresse eller de med föräldrar som ej har ett litteratur-

intresse.  

 

Några direkta metoder eller tekniker kom inte fram i intervjuerna. Orsaken till detta är 

förmodligen individualiseringen som gör att läraren och skolbibliotekarien undersöker vilka 

intressen eleven har och vilka böcker den tidigare har läst och lånat. Detta tillsammans med att 

litteratur blir en naturlig del av skoldagen och att de vuxna i skolan stöder och hjälper eleverna 

att finna positiva läsupplevelser skapar möjligheter för skönlitterärt intresse i skolan (Mossberg 

Schüllerqvist, 2009:214). Både i den tidigare forskningen och i våra intervjuer bekräftas vikten 

av de vuxnas litteraturintresse i skolan.  

 

I intervjuerna fick vi många konkreta exempel på lärarnas och skolbibliotekariernas arbete för 

att lära sig och visa upp sitt eget läsintresse. Exempel är lästält och övriga miljöer de skapade 

för att erbjuda intressanta läsplatser i skolan. Tillgängligheten till litteratur i klassrummen och 

möjligheten att praktiskt taget alltid ha möjlighet att nyttja skolbiblioteket var ett annat 
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exempel. Molloys tidigare forskning (2002:324) tydliggör den förändrade lärarrollen. Här 

belyser hon vikten av att synliggöra läraren som en läsare. Mossberg Schüllerqvist stödjer detta 

resultat. De åtta lärare i svenska som hon intervjuar arbetar alla med kombinationsstrategier 

och detta är även de åländska lärarnas arbetssätt. 

 

Intervjuerna visade på många sätt att använda sig av skönlitteratur i undervisningen. 

Högläsning, tystläsning, parläsning, boksamtal och bokrecensioner var de vanligaste 

metoderna. Utöver dessa använde man sig även av läshund och “läsnatt”. Läshunden var ett 

kontinuerligt projekt där hunden kom till skolan en gång i veckan och användes av eleverna så 

att de fick läsa högt för någon som ej utvärderade deras läsning. Läsnatten inträffade en gång i 

året och användes för att öka läsintresset.  

 

Mossberg Schüllerqvist tar i sin doktorsavhandling upp hur viktigt det är att lärarna visar 

eleverna olika sätt att intressera sig för skönlitteratur. Det här ser vi som ett viktigt jämställd-

hetsarbete i klassrummet. Eleverna behöver lära sig att analysera texter för sin vidare utbildning 

och senare i arbetslivet. De elever som inte har det vuxenstödet i sitt hem behöver lära sig det i 

skolan för att klara sig i läsämnen och vidare utbildning. Det skulle vara intressant att studera 

skillnaderna i årskurs nio eller på gymnasialnivå mellan dem som har ett stort litteraturintresse 

i hemmet och de som inte alls har det stödet.  

 

Valet av skönlitteratur i klasserna var beroende på vad läraren ville uppnå. Ibland fick eleverna 

själva välja bok för att läraren skulle se vilken nivå och vilken genre de var intresserade av. När 

läraren själv valde berodde det på om det var ett specifikt tema eller genre de arbetade med. De 

här valen kunde bland annat bero på om någonting speciellt hänt i landet eller i världen. Det 

kunde också bero på om något hade inträffat i klassen eller i skolan. Andra naturliga orsaker 

kunde vara författarbesök och uppmärksammade författare. Dessa didaktiska valsituationer tar 

även Tengberg upp. Erfarenhet som lärare och skönlitterär läsare hjälper en vid valen, men bör 

även ske i förhållande till nya elevers förutsättningar och kunskap (Tengberg, 2011:89).  

 

 Skolorna använder sig av boksamtal, recensioner, livsdiskussioner och analyser. Ämnes-

utformningen för samtliga lärare har eleven i fokus. Lärarnas förhoppningar är att litteratur-

undervisningen skall leda till att elevernas läsupplevelser, läsglädje och språkutveckling 

förbättras. En sak som alla lärare var ense om var att de måste ha tid för bra skönlitterär 

undervisning (Mossberg Schüllerqvist, 2008:274). 

 

Gällande skolbiblioteken kommer Schultz Nybacka fram till en liknande slutsats. För att 

möjliggöra en pedagogisk verksamhet som är av nytta för skolan och framförallt eleverna bör 

verksamheten integreras med skolan (Schultz Nybacka, 2019:181). Det påvisar vikten av att ha 

en utbildad bibliotekarie med pedagogiska kunskaper istället för ett obemannat skolbibliotek.   

 

Skolbibliotekarier kan främja elevers läslust. Det viktigaste är att skolornas resurser blir mer 

jämställda och att alla skolor har fullgoda skolbibliotek.  Skolbibliotekarier kan även hjälpa 

elever att hitta sätt att öppna upp deras kommunikation och fantasi när det gäller att diskutera 
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kring skönlitteratur de har läst. Detta till exempel genom de individuella samtalen med eleverna 

alternativt när de ställer frågor om boken de först läst för eleverna.   

7.1.3 Boksamtalen förändrade klassrumsklimatet 

I klassrummet, efter boksamtalen, blev klimatet ett annat. Elever som var vana att i yngre åldrar 

läsa tyst och endast fylla i en bokrecension med 1-5 stjärnor, fylla i raden om författare och titel 

och mycket kort skriva vad boken handlade om, fick en helt ny syn på hur man kunde läsa en 

bok. Många av eleverna gav en mycket fin feedback på de åtta veckornas arbete. Tankar har 

väckts om att starta en bokcirkel för de elever som nu fann en nyupptäckt glädje att läsa, samt 

arbeta vidare med att hitta vägar in hos de elever som fann läsningen mindre intressant. 

Tengberg (2011:312-313) påpekar positiva egenskaper som utvecklas med hjälp av skönlitterär 

läsning. Eleven får större ordförråd, får det lättare att skriva, bättre förståelse för grammatik 

och får stimulans för att utveckla sin fantasi. 

 

Intervjuerna gav stor inspiration och tydliggjorde hur viktigt litteraturintresset är att ta med sig 

in i skolan. Skönlitteratur är ett måste i klassrummet och tillgängligheten till litteratur är 

nödvändig för eleverna. Ett fungerade skolbibliotek är en väldig tillgång i skolorna och något 

som borde krävas i alla skolor oberoende av skolform. Skönlitterär läsning behöver implemen-

teras och vara en naturlig del av skoldagen. Miljöer där eleverna kan sitta bekvämt och läsa i 

klassrummen eller någonstans i skolan underlättar för läsfrämjandet. Resultatet av boksamtalen 

i undersökningen visar att bokcirklar skulle vara bra att ha i skolorna. Vi stöder oss på 

Författarna till Demokratins skattkammares resonemang om skolornas och skolbibliotekens roll 

för att skapa ett skönlitterärt intresse hos eleverna.  

 

7.2 Sammanfattande diskussion och slutsatser  

Skönlitteratur och samtal kan vara en del i ett varierat sätt att undervisa elever och öka deras 

lust att läsa enligt Molloy (2008:12). Att arbeta med boksamtal och lära känna elevernas intres-

sen, som lärare eller skolbibliotekarie, kan hjälpa eleverna att hitta rätt typ av skönlitteratur. 

Barn som blir lästa för och läser själva utökar sitt ordförråd och kan därigenom få ta del av 

andra människors levnadssituationer, vilket är en av de uppgifter som läroplanen ålägger lärare 

(Skolverket, 2011:222). 

 

 I denna studie har vi märkt att lärare och skolbibliotekarier har en viktig roll för att främja 

barns läslust i skolan. Det handlar om att arbeta med tre avgörande faktorer.  

 

• Det första faktorn är deras eget skönlitterära intresse. Våra intervjuer och den tidigare 

forskningen betonar detta både för lärare och skolbibliotekarier. Detta visade sig också 

i våra intervjuer genom att de informanter med störst intresse för skönlitteratur var de 

som valde att medverka. 

 

• Den andra betydelsefulla faktorn är kommunens och skolans ekonomi. Tyvärr råder det 

en stor ekonomisk ojämlikhet i våra skolor. Två tredjedelar av alla skolor har inget 

bemannat skolbibliotek och skillnaderna i ekonomi mellan friskolor och kommunala 
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skolor är alltför stor. Resurserna bör vara mer jämlikt fördelade för att eleverna skall 

ges likartade förutsättningar. Detta gäller både på Åland och i Sverige. 

 

• Den tredje faktorn är vikten av att skolans ledning tydliggör skönlitteraturens roll i 

skolan.  

 

Om dessa punkter fungerar ges möjlighet till lärare och skolbibliotekarier att öppna upp 

elevernas kommunikation och fantasi när det gäller att diskutera kring den skönlitteratur de har 

läst. Detta påvisar Tengberg, Molloy och Mossberg Schüllerqvist när det gäller lärarens roll, 

och skolbibliotekens roll stöds av Schultz Nybacka.  

 

Ifall läraren entusiastiskt kan berätta om när hen läste som barn till exempel– under täcket med 

en ficklampa långt efter läggdags. Om hen kan sätta ord på sina känslor, när äventyret i till 

exempel Robinson Crusoe grep tag i eller fascinerade hen eller hur glädjefull läsningen var när 

Lassie äntligen hittade hem igen och återförenades med Joe, är chansen stor att hen kan skapa 

en nyfikenhet hos eleverna. Samtliga intervjuade lärare, skolbibliotekarier och det forsknings-

material vi studerat inför denna undersökning beskriver vikten av att öka elevers läslust och ge 

eleverna chansen att förkovra sig i olika skönlitterära texter. Detta innefattar allt från äventyr, 

science fiction, fantasy till romantik. Uppgiften är att identifiera den individuella elevens 

intressen och arbeta utifrån det. Detta styrker Molloy genom att beskriva vikten av att delge 

eleverna lärarens egna läsupplevelser (Molloy, 2008:16). Även intervjuerna med skolbib-

liotekarierna och lärarna visar på att entusiasmerande vuxna påverkar unga i en positiv riktning. 

 

Det som synliggjordes under det åtta veckor långa arbetet med boksamtalen var att eleverna 

blev allt mer bekväma med att både läsa, lyssna och samtala om boken. Klimatet i klassrummet 

förbättrades och blev mer accepterande när eleverna fick lyssna på varandras kopplingar till 

och erfarenhet av olika händelser. Perspektiven vidgades och öppnades för nya tankar och olika 

erfarenheter. Detta skapade nya uppslag till samtal och nya oväntade samtalskonstellationer. 

Den sociokulturella teorin om att människan utvecklas och lär tillsammans med andra i en 

interaktion (Säljö, 2014:300-304) styrktes om och om igen under denna tidsperiod. Även 

intervjuerna med både skolbibliotekarier och lärare visade på att detta scenario var möjligt.  

 

Största förändringen i klassrummet var att eleverna lärde sig lyssna på ett helt annat och mer 

koncentrerat sätt än tidigare. Det var inte längre bara möjligt att svara rätt eller fel på en fråga. 

Varje svar födde istället en ny fråga, och alla elevernas svar accepterades och ansågs giltiga. 

Önskningar om återkommande boksamtal om än inte med en så lång bok kom från eleverna. 

De ville också knyta an detta till bildlektionerna för att få fortsätta att utveckla, klargöra och 

illustrera sina tankar. Arbetssättet är intressant och det enda egentliga problemet som lärar-

intervjuerna och vår arbetserfarenhet visar är tidspressen. Det är viktigt att läraren i svenska har 

tillgång till ämnesövergripande arbete för att tidspressen inte skall bli så stor. Vi och de inter-

vjuade lärarna är positiva till arbetssättet trots tidspressen.  

 

En ökad empatisk förmåga var också något som utvecklades i en större utsträckning än vanligt 

i klassen. Allt eftersom lektionerna passerade skapades en djupare förståelse för varandra. Ett 
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exempel på detta var den svenska flickan vars förståelse för sin klasskamrat ökade, efter att hon 

fick kännedom om hens mammas död. Ferrer-Wreder påpekar vikten av att visa de som sörjer 

att ämnet inte är tabu. Prata om känslor, acceptera, bearbeta och integrera dem i sin personlighet 

är ett led i den individuella personlighetsutvecklingen. Personen behöver bli lyssnad på, och få 

sörja på sitt eget sätt (Streberg, 2016). 

 

Flera av eleverna fick lära sig nya sidor om varandra som kan användas som nya inkörsportar 

till fördjupande av deras vänskap. Campart (2000) noterade samma sak kring empati i sin djup-

studie där högläsning och berättande användes. McCormick (1994) betonar att alla elever har 

olika värderingar och uppfattningar med sig in i samtalet och att det är lärarens uppgift att 

sammanlänka olikheterna och bilda nya plattformar för eleverna att mötas på. Detta var en av 

uppgifterna under detta projekt, det vill säga bildandet av nya plattformar.  

 

Detta tydliggjordes som en av de positiva effekterna som arbetssättet förde med sig. Många 

lärare ansåg att den extra tid som arbetssättet upptog var värt det, också därför att gruppen 

fungerade bättre på raster och andra lektioner efter att de fått en djupare förståelse för varandra.  

 

Det största problemet som synliggjordes både under intervjuerna och boksamtalen var prob-

lematiken för de elever som inte hade litteraturintresserade vårdnadshavare. Problemet är att 

kommunicera den vitala betydelsen av en fullgod språkbehandling för framgång inte bara i 

skolan, utan även för vidare utbildningsalternativ och karriärval. Problemen är i vissa fall så 

allvarliga att det kräver en alfabetiseringsinsats för hela familjen.  

 

I den tidigare forskningen tog vi även fasta vid de problem som kunde uppstå under bok-

samtalen. Eriksson och Aronsson (2004:15) hade funnit att eleverna inte alltid ville dela med 

sig av sina livserfarenheter till de andra eleverna eller läraren. Det kan vara att vi inte såg detta 

tack vare att vi kände gruppen så pass väl. Eriksson (2002) såg även ett problem med manlig 

överrepresentation inom skönlitteraturen, men då vi valde vilken bok eleverna skulle använda 

sig av vid boksamtalet kan vi varken dementera eller bekräfta detta. Vår egen läserfarenhet 

stödjer hennes slutsats.  

 

Synkroniseringsproblemen som Eriksson (2002) tar upp, försökte vi undvika i boksamtalen. Vi 

lyckades relativt väl att hålla klassen och grupperna på samma stadie under den tid vi arbetade 

med boksamtalen.  

 

I vår sammanvägning av för- och nackdelar är vår slutsats att skönlitteraturen har en stor och 

viktig plats i lärarnas och elevernas vardag i skolan. Med skönlitteraturens hjälp kan nya 

horisonter öppnas och ett bättre klassrumsklimat uppnås och dessutom, kan olika kunskapskrav 

uppnås med hjälp av boksamtal. 

 

7.3 Vidare forskning 

Ett förslag på vidare forskning kan var frågan om: Kan skönlitteratur hjälpa elever att över-

brygga kunskapsluckor och olika trauman? 
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Hur klarar elever, utan vuxenstöd i sitt hem, olika läsämnen och förståelse under deras vidare 

utbildning? Det skulle vara intressant att studera skillnaderna i årskurs nio eller på gymnasie-

nivå mellan dem som har ett stort litteraturintresse i hemmet och de som inte alls har det stödet.  

 

Ett annat förslag på vidare forskning skulle vara att också lyfta in intervjuer med eleverna och 

deras vårdnadshavare i lärarnas klasser. Detta skulle kunna ge en mer rättvis bild av hur de 

tycker att läraren och hur skolan lyckas bidra med ett intresse för skönlitteratur. Här skulle 

också intresset eller ointresset för skönlitteratur hos vårdnadshavare och betydelsen av denna 

kunna undersökas.  

 

7.4 Slutord 

Detta samarbete över landsgränser har inte alltid varit lätt men otroligt givande. Att ha delat 

detta slutgiltiga arbete efter många år som studiekamrater har visat på hur lika vi egentligen är. 

I detta sammanhang är det vårt stora gemensamma litteraturintresse som utgör kärnpunkten. 

Vårt arbete är att entusiasmera barn och unga så att de tar klivet in i sagornas, myternas och 

fantasins värld och får uppleva allt underbart som finns att upptäcka i litteraturen. 

 

Vårt arbete kring skönlitteratur stärkte vår hypotes –att skönlitteratur har en stor betydelse i 

skolans undervisning. Estetisk läsning kan bidra med mycket mer än bara förströelse eller tids-

fördriv i en tystläsningsbok. Diskussioner kring en läst text kan öppna nya horisonter för alla 

inblandade. I denna dynamiska frontlinje av förståelse, utveckling och nyskapande är den punkt 

vi vill befinna oss i som framtida lärare och vägledare och skapa plattformar där unga kan dis-

kutera och lära av varandra. Vi vill även arbeta för att skapa och förändra miljöer så att de 

underlättar och främjar läsande för skolans elever. 

 

Detta ämne är ett ämne vi båda värnar om och som ligger oss varmt om hjärtat. Så alla timmar 

av intervjuer och boksamtal, transkriberingar och samtal oss emellan, samt all läst litteratur har 

inte känts betungande eller svårt. Det har istället känts givande och intressant. Mest av allt 

uppskattar vi att vår relation har fått ett annat djup, vi har insett att vi kompletterar varandra. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1. 

Undertecknad Henrik Löthman och Susanne Onyxen vilka båda studerar till lärare för årskurs 

4-6 i Gävle. I vårt slutarbete undersöker vi möjligheterna till utökad användning av 

skönlitteratur inom undervisningen. Vårt slutarbete består av en teoretisk del där vi undersöker 

vad forskningen säger beträffande användning av skönlitteratur inom undervisningen. Den 

praktiska delen består i att tillämpa Aidan Chambers teorier och strukturer beträffande 

boksamtal med 30 stycken elever. Detta kompletteras med intervjuer med 24 lärare och 4 

skolbibliotekarier beträffande skönlitteraturens roll i skolan. Detta utgör samtliga lärare och 

skolbibliotekarier inom Mariehamns kommun i årskurserna fyra till sex. 

 Jag hoppas att Ni kan tänka er att ställa upp på den här undersökningen då det skulle underlätta 

arbete väsentligt gällande vårt slutarbete. Jag träffar Er gärna för intervjuer, dessa är frågorna 

som vi utgår ifrån vid en eventuell intervju. Era namn och vilken skola ni undervisar på kommer 

ej att nämnas i slutarbetet. 

  

Semistrukturerad intervju av lärare angående användandet av skönlitteratur: 

  

1.      Vilken årskurs undervisar du i? 

  

2.      Hur länge har du undervisat klassen? 

  

3.      Hur länge har du arbetat som lärare? 

  

4.      På vilket sätt använder du dig av skönlitteratur i undervisningen? 

  

5.      Är valet av skönlitteratur ditt eget/lärarens eller elevernas egna? 

  

6.      Vilka urvalskriterier tillämpar du vid valet av skönlitteratur? 

  

7.      Använder du dig bara av skönlitteratur i svenska eller även i andra ämnen? 

  

8.      Vad är utmaningarna med att använda skönlitteratur i undervisningen? 

  

9.      Använder du dig av någon speciell teknik eller metod för att stimulera läsintresset hos 

elever med svagt intresse för läsande? 

  

10.  Vad ser du för positiva eller negativa effekter med att använda skönlitteratur i 

undervisningen? 

  

11.  Använder du dig av Aidan Chambers boksamtal i undervisningen? 

  



 

 

 

12.  Vad har du för tips och idéer hur man kunde använda skönlitteratur på ett bättre sätt i 

undervisningen? 

  

13.  Har ungdomars inställning till skönlitteratur förändrats under den tid du varit lärare? 

  

14.  Om du tror ungdomars inställning till litteratur förändrats, vad tror du att förändringen beror 

på? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2. 

 Undertecknad Henrik Löthman och Susanne Onyxen vilka båda studerar till lärare för årskurs 

4-6 i Gävle. I vårt slutarbete undersöker vi möjligheterna till utökad användning av 

skönlitteratur inom undervisningen. Vårt slutarbete består av en teoretisk del där vi undersöker 

vad forskningen säger beträffande användning av skönlitteratur inom undervisningen. Den 

praktiska delen består i att tillämpa Aidan Chambers teorier och strukturer beträffande 

boksamtal med 30 stycken elever. Detta kompletteras med intervjuer med 24 lärare och 4 

skolbibliotekarier beträffande skönlitteraturens roll i skolan. Detta utgör samtliga lärare och 

skolbibliotekarier inom Mariehamns kommun i årskurserna fyra till sex. 

 Jag hoppas att Ni kan tänka er att ställa upp på den här undersökningen då det skulle underlätta 

arbete väsentligt gällande vårt slutarbete. Jag träffar Er gärna för intervjuer, dessa är frågorna 

som vi utgår ifrån vid en eventuell intervju. Era namn och vilken skola ni undervisar på kommer 

ej att nämnas i slutarbetet. 

  

Semistrukturerad intervju av Skolbibliotekarier angående användandet av skönlitteratur: 

  

  

1.      Hur många år har du arbetat som skolbibliotekarie? 

  

2.      Vad är din roll i skolan för att få barnen intresserade av skönlitteratur? 

  

3.      Hur ofta träffar du respektive klass? 

  

4.      Sker din kontakt med barnen oftast klassvis eller på individuell basis? 

  

5.      Använder du dig av någon speciell teknik eller metod för att stimulera läsintresset 

hos elever med svagt intresse för läsande? 

  

6.      Vad lyckas din skola bra med gällande att intressera barn för skönlitteratur? 

  

7.      Vad kunde man göra bättre? 

  

8.      Tycker du att det skett någon förändring gällande intresset för skönlitteratur hos 

eleverna under den tid du arbetat som skolbibliotekarie? 

  



 

 

 

Bilaga 3. 

Samtyckes formulär 

Mitt namn är Susanne Onyxén och jag studerar vid högskolan i Gävle och läser nu 

min sista termin på grundlärarprogrammet åk 4-6. 

I mitt examensarbete kommer jag att studera elevers förmåga att utveckla samtal om 

skönlitterära texter. Vi kommer att arbeta med Michael Endes bok Den oändliga 

historien. Jag kommer att läs högt ur boken och eleverna kommer att läsa vissa 

kapitel själv och efter det samtala om texten utifrån olika frågeställningar. 

Jag kommer behöva spela in elevernas samtal för att kunna utröna deras utveckling 

mellan de olika samtalen och för detta behövs ert medgivande. 

Filerna kommer endast att spelas upp för mig och min kurskamrat Henrik Löthman 

under våra analystillfällen och efter att arbetet är färdigt kommer samtliga ljudfiler 

att raderas. Elevernas namn kommer inte heller att finnas med i rapporten eller 

namnet på skolan. Allt kommer vara helt anonymt. 

Var vänlig och stryk under den mening som passar: 

Jag tillåter att mitt barns röst spelas in 

Jag tillåter inte att mitt barns röst spelas in 

  

Mitt/mina barns namn:____________________________________ 

Vårdnadshavares namn:____________________________________ 

  

Vid frågor kontakta mig på ofk15soe@hig.se 

  

Tack för er medverkan som gör mitt examensarbete möjligt 

  



 

 

 

Bilaga 4 

 Kön: 

Årskurs

: 

År med 

klassen: 

Antal 

arbetsår: 

Lärare:     

Sara K   Åk 6 1 år 15 år 

Hanna K Åk 4 1 termin 14 år 

Lina K Åk 6 2,5 år 15 år 

Simon M  Åk 6 1 år 6 år 

Mikael M Åk 6 3år 5 år 

Jessica K Åk 4 1 år 6 år 

Martin M Åk 4&6 1 år 8 år 

Clara K Åk 5 2 år 5 år 

Cecilia K Åk 5 2 år 11 år 

Jonas M Åk 5 2 år  10 år 

    

 Kön: 

Årskurs

: Antal arbetsår:  

Skol-

bibliotekarie:     

Yvonne K Åk 1-6 17 år  

Sara K Åk 1-6 3 år  

Eva K Åk 1-9 17 år  
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