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Abstract 

The aim of the study is to investigate how theories of close reading and literature 

conversations can be used in the practice of teaching. As a way to achieve insight into 

this, I have applied the method of action research to study different strategies for 

reading comprehension. Action research is a suitable method to acquire knowledge 

about one’s own work for purposes of development. The result indicates that a 

classroom where more than one voice can be heard and where different forms of 

conversation can be represented can further the pupils’ experience of and engagement in 

the teaching. The pupils’ evaluations allow me to draw the conclusion that the methods 

by which I worked – close reading, whole-class discussions and group discussions, and 

individual writing – appear to have had a positive effect on the development of the 

pupils’ reading comprehension. 
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1 Inledning 
 

Att som lärare reflektera över den egna undervisningen och att söka olika 

tillvägagångssätt kan beskrivas som att växa och lära inom och av den praktik som har 

sin grund i just lärande. Det ingår i lärarens uppdrag att tillsammans med eleverna 

kontinuerligt utvärdera och utveckla den egna undervisningen (Skolverket 2011, s. 11). 

I studien ämnar jag därför, i egenskap av svensklärare, beforska min egen 

undervisningspraktik. I arbetet framhålls forskning som kan gynna delar av 

undervisningen i svenska. Tanken är att studiens forskningsunderlag och det praktiska 

exempel som är resultatet av genomförd studie ska inspirera andra svensklärare. En 

svårighet som uppstår i detta är att det inte går att helt ställa sig utanför den praktik som 

du själv är en del av – observatören och läraren blir i detta fall en och densamma. Steget 

från att uppmärksamma och synliggöra den egna praktiken till att försöka förändra och 

förbättra den kan dock nås genom att på teoretisk grund söka stöd för hur nödvändiga 

förbättringar kan genomföras.       

Aktionsforskning är ett möjligt tillvägagångssätt för att nå ökad kunskap om den 

egna verksamheten i utvecklings- och förbättringssyfte. Metoden sammanlänkar den 

praktiska verksamheten med stöd i relevant forskning, vilket kan ge den praktiserande 

läraren verktyg och perspektiv i förhållande till olika aspekter av yrket. 

Aktionsforskning syftar till att ”påverka och förändra praktikers möjligheter att agera på 

ett ändamålsenligt och hållbart sätt” (Moksnes Furu & Salo 2012, s. 13f). Genom att 

själv delta i förändringsarbetet kan man som lärare nå en fördjupad förståelse för hur 

verksamheten kan utvecklas, vilket ger en mer solid grund att arbeta vidare från 

(Rönnerman 2012b s. 21).     

Kursplanen i svenska (LGR 11) rymmer flera kunskapsområden. För den aktuella 

undervisningspraktiken planerade jag ett lektionsupplägg avgränsat till vad kursplanen 

tar upp om läsförståelse. I kursplanen framhålls att undervisningen syftar till att 

”stimulera elevens intresse för att läsa och skriva” (Skolverket 2011, s. 247). Eleven ska 

även ges möjligheter att utveckla förmågan att ”läsa och analysera skönlitteratur”, vilket 

kan jämföras med hur kunskapskraven för årskurs 9 är formulerade (ibid.). På alla 

kunskapsnivåer (E–A) framhålls läsförståelse som en del av kunskapskraven, utifrån att 

eleven kan göra sammanfattningar av ett textinnehåll och göra kopplingar till olika 

aspekter (Skolverket 2011, s.255ff). För att medverka till att eleven når dessa mål bör 

element som språkliga drag, berättarperspektiv, miljö- och personbeskrivningar samt 
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inre och yttre dialoger i skönlitteratur behandlas i undervisningen (Skolverket 2011, s. 

251). Jag har utgått från dessa aspekter i kursplanen när jag planerat min undervisning.  

Läsforskning (se 2.3 ”Forskningsöversikt”) visar att textsamtal i undervisningen 

kan ha en positiv effekt för att utveckla elevers läsförståelse. Det ger eleverna möjlighet 

att diskutera sin läsning av boken, vilket kan främja såväl fördjupad förståelse av det 

lästa som innebära tillfällen för språklig stimulans. Därför bygger det upplägg jag 

planerat på användandet av textsamtal i undervisningen.  

Studien har tillkommit under min VFU på en grundskola, varav min undervisning 

i en åttondeklass och elevernas texter och textsamtal således utgör den studerade 

praktiken. Jag skulle undervisa i tre klasser. När jag kom in i undervisningen arbetade 

den ena klassen redan med bokpresentationer, den andra klassen skulle se film och 

arbeta med uppgifter till filmen. Den tredje klassen höll på att avsluta läsningen av en 

klassgemensam bok. De tankar och idéer som låg till grund för min undersökning 

lämpade sig därför att genomföra i denna klass.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att via en egen undervisningspraktik undersöka textsamtalet 

som metod för att bearbeta förståelsen och upplevelsen av en text. För att nå mitt syfte 

väljer jag att utgå från följande frågeställningar:  

 Vilka erfarenheter kan dras från en konkret undervisningssituation om hur 

textsamtal kan integreras i svenskundervisning? 

 Hur upplevde eleverna ett arbetssätt som kombinerar textsamtal och individuellt 

skrivande, utifrån vad som framkommer av utvärderingen?  

 

2 Bakgrund  
Inledningsvis redogörs för den kunskapssyn som ligger till grund för de teoretiska 

perspektiv jag har utgått från i undersökningen. Därefter presenteras ett urval av 

relevant forskning inom området – en redogörelse av teoretiska perspektiv som ligger 

till grund för studien. Forskningsöversikten behandlar i huvudsak utveckling av 

läsförståelse inom en social kontext, där elever ges möjlighet att lära av varandra och 

där samtalet kan utgöra grunden för utvecklandet av elevernas reflektioner över, och 

skrivande om det lästa. En avslutande kommentar summerar kapitlet och förklarar 

begrepp i uppsatsen.    
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2.1 Ett sociokulturellt perspektiv – Lev Vygotskij 

Den kunskapssyn som ligger till grund för vilka teoretiska perspektiv jag har utgått från 

i aktionsforskningen är hemmahörande i den sociokulturella traditionen och i Lev 

Vygotskijs tankar om barns lärande och utveckling. Grundsynen i Vygotskijs teorier är 

att människan lär sig i samspel med andra människor, och därför behöver olika slags 

verktyg för att kunna utveckla tänkandets metoder (Säljö 2014, s. 305). I min 

undersökning fokuseras arbetssätt som läraren kan använda sig av för att utveckla 

samspelet mellan lärare och elev, i syfte att stärka inlärningsprocessen. 

Vygotskijs teorier presenteras i ett av hans mest berömda verk, Tänkande och 

språk (Vygotskij 2001). Ett sociokulturellt perspektiv betraktar en människas tänkande, 

språk, kreativitet och problemlösning som delar av kulturellt förvärvade egenskaper, 

och beaktar hur människor utvecklar dessa förmågor (Säljö 2014, s. 298). Människan  

uttrycker sig inte bara genom språket, det är också med hjälp av språket som vi kan 

förstå något om världen. Vygotskij skiljer mellan det språk, de vardagliga begrepp, som 

vi lär oss genom dagliga samtal och det språk som vi får oss till livs genom vetenskap. 

Vetenskapliga begrepp behöver vi få förklarade för oss – till exempel i skolan: 

”Vygotskij betonar barnets beroende av stöd och hjälp med att begreppsliggöra världen 

av den vuxne eller, som han uttrycker det, den mer kompetente kamraten” (Säljö 2014, 

s. 304). För människan är lärandeprocesser och att ständigt utvecklas ett naturligt 

tillstånd. Den kompetente kamraten kan vara den stöttande kraft som kan vägleda en 

person vidare i hens utveckling. På detta sätt betraktas kunskap som något som skapas 

genom samarbete, inom en kontext (Säljö 2014, s. 305). Skillnaden mellan vad ett barn 

kan lösa på egen hand och vad det kan lösa genom stöttning och samarbete är vad som 

bestämmer den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij 2001, s. 329). Det är Vygotskijs 

term för när vi är som mest mottagliga för stöttning och vägledning: När vi lärt oss 

behärska en färdighet gör detta i sin tur oss mer mottagliga för att utvecklas vidare. Den 

som är mer kunnig hjälper den lärande att fokusera på väsentligheter i det som ska läras, 

och stöttar på detta sätt den lärande till att successivt bli mer självgående. Termen för 

detta är stödstrukturer (på eng. scaffolding): ”Genom scaffolding inom ramen för 

utvecklingszonen kan man appropriera kunskaper som den andre personen hade” (Säljö 

2014, s. 305f). Detta summerar en del av den sociokulturella synen på kunskap.  
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2.2    Forskningsöversikt 

Anders Öhman har fördjupat sig i forskning om vad som egentligen händer när vi läser, 

och han framhåller förtjänsterna med den inlevelsefulla läsningen – en läsart som 

möjliggör för läsaren att ”gå in i verkets fiktiva värld” (Öhman 2015, s. 77). För att 

beskriva denna läsart tar Öhman avstamp i Mikhail Bakhtins teorier kring läsning som 

ett ”yttrande”, en dialogisk kommunikation mellan läsaren och vad hen tror vara 

intentionen eller budskapet med texten. Att som läsare tro sig ha en bild av vad texten 

vill säga är nödvändigt för förståelsen. Läsaren måste också uppleva att det som yttras 

kommer från en viss position, att det finns någon form av adressat som talar till läsaren 

och som förväntar sig ett svar (Öhman 2015, s. 78). En dialogisk kommunikation 

mellan läsare och text måste nämligen ge läsaren upplevelsen att intentionen, själva 

yttrandet, har en absolut början och ett absolut slut. Detta slut lämnar plats och utrymme 

för läsaren att svara, att ge en reaktion på det lästa (ibid.). Öhman menar att med ett 

Bahktinskt resonemang likt detta bör en meningsfull litteraturundervisning ta avstamp i 

läsandet av hela romaner, för att låta eleverna ta del av det hela yttrandet. När både 

elever och lärare har läst samma bok och sedan diskuterar texten i undervisningen ”kan 

det bli intressanta skillnader i våra sätt att reagera på den. Dessa skillnader bör vara en 

del av lärandet” (Öhman 2015, s.78f). I min studie är det just den gemensamma 

läsningen av en hel roman som är i fokus.   

Vikten av att lyfta elevers respons och elevens egna erfarenheter i mötet med 

texten är också något som Gunilla Molloy för ett resonemang om. Den gemensamma 

texten kan uppstå när läsningen av samma bok används till att låta alla bidra utifrån sitt 

perspektiv, vilket i slutändan leder till att ”texten har fått ett ökat djup och förståelse för 

oss alla” (Molloy 2008, s.78). Förståelse kan innebära både att ha förstått något om sig 

själv, sitt eget liv och andras medan man läser, men också att man har förstått mer om 

textens utformning och språk. För att nå denna förståelse är litteratursamtalet och 

förutsättningarna för detta viktiga faktorer (ibid.). Vid läsning av och skrivande om 

texter kan elever få möjlighet att utveckla sin muntliga och skriftliga förmåga, och 

utbyta erfarenheter med andra som läst samma sak. För att elever ska kunna utveckla en 

förståelse av vad de läser behöver man i litteratursamtalen även tala om textens form 

och genre, menar Molloy (Molloy 2008, s.334, 336). För studien planerade jag ett 

lektionsinnehåll som syftade till att beakta såväl elevers egna upplevelser av texten, som 

att också knyta den litterära förståelsen och upplevelsen av textens innehåll till dess 

form. 
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En strävan efter att låta klassrummet blir en arena för samtal där erfarenheter kan 

bytas är också Olga Dysthes ambition. Dysthe förespråkar ett dialogiskt eller 

”flerstämmigt” klassrum där tal- och lyssnarutrymmet mellan lärare och elever är i 

samspel. Eleverna ges då större möjligheter att lära av varandra och inlärningsprocessen 

fördjupas genom att eleverna deltar mer i tal och skrift (Dysthe 1996, s. 9–13). Hur 

läraren formulerar sina frågor i undervisningen påverkar i vilken grad elevens svar kan 

komma att ligga till grund för ytterligare reflektion eller vidare utveckling av 

undervisningsinnehållet. En fråga som är öppen, som inte har ”ett på förhand givet 

svar”, har likheter med vad som kallas autentiska frågor. De skiljer sig åt i att en öppen 

fråga ger utrymme för flera olika sorters svar, varav läraren redan är förtrogen med de 

mest sannolika svaren. Men vill läraren ha reda på hur eleven tolkat och förstått något 

finns inga på förhand givna svar. Då är en autentisk fråga (”vad tror du?”, ”hur tolkar 

du?”) en metod som möjliggör för elever att ”tänka och reflektera själva, inte bara 

minnas och reproducera” vad läraren under föregående lektioner sagt eller vad som står 

i läroboken (Dysthe 1996, s. 58f). Att sträva efter att skapa ett flerstämmigt klassrum 

framstår som en nödvändighet för att kunna genomföra denna studie eftersom jag är 

intresserad av hur eleven tolkat och menar sig ha förstått texten. Då måste jag som 

lärare skapa rum och möjlighet för eleverna att kunna ge uttryck åt funderingar och 

reflektioner och sträva efter att klassrummet ska vara en arena där elevernas tankar och 

tolkningar ges utrymme.            

Ett annat sätt att närma sig problematiken visar Michael Tengberg (2011). Han 

undersöker vilka förutsättningar samtal om litteratur kan skapa när det gäller att 

utveckla elevers reception av en läst text. Tengberg betonar det texttolkande samtalet, i 

vilket texten får stå i centrum för lektionsinnehållet. Det texttolkande samtalet syftar 

bland annat till att eleverna ska ges möjlighet att bli ”mer uppmärksamma läsare” och 

”inse att litterära texter kan läsas på olika sätt” (Tengberg 2011, s. 107f). Lärarens roll 

för hur eleverna uppfattar samtalet är av stor betydelse, vilket innebär att såväl lärarens 

egen rekonstruktion av texten som det metodiska angreppsätt läraren väljer får relevans. 

(Tengberg 2011, s.119). Textsamtalets dialogiska kvalitet avgörs av vilken typ av frågor 

läraren ställer och elevernas respons på dessa, men också av hur elevernas egna 

frågeställningar tillmäts betydelse. Värderas dessa högt och som utgångspunkt för 

vidare frågor är chansen större att de element fokuseras som har fångat elevernas 

intresse eller som de upplevt svårförståeliga – på detta sätt kan samtalet komma att bli 

något som kan utveckla elevers förståelse av texten (Tengberg 2011, s. 170). Likt 
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Dysthes resonemang om ett dialogiskt/flerstämmigt klassrum framstår Tengbergs tes 

om att värdera elevernas egna frågor och bidrag högt som en viktig faktor för lärare att 

förhålla sig till i undervisningen. Det är en inte okomplicerad situation, då det i 

talutrymmet även måste skapas möjligheter för lyssnande – annars blir det monolog 

istället för dialog. Som lärare räcker det inte att jag själv lyssnar och högt värderar 

elevers bidrag på lektionen. Eleverna måste också entusiasmeras till att själva verka i 

samma anda och till att lyssna inte bara på läraren utan också på varandra.           

Louise M. Rosenblatt menar i linje med detta att om eleven ska kunna skapa 

mening och förståelse av texten så måste läraren stötta elevens ”förmåga att reflektera 

självkritiskt över denna process” (Rosenblatt 2002, s. 36). För att läraren ska kunna 

skapa en undervisningssituation som gynnar elevernas litterära utveckling är det därför 

viktigt att eleven ges möjligheter att koppla texten till egna erfarenheter – annars 

riskerar tolkningen och upplevelsen av texten att bli svag och ointressant. Kan eleven 

finna något av personligt värde i litteraturen kommer texten att betyda något för hen 

direkt, till skillnad från om läraren i undervisningen efterfrågar på förhand ”rätta svar” 

och bedömningar av texter (Rosenblatt 2002, s.64f). Lärarens uppgift att föra eleven 

mot en rimlig tolkning av verket är att peka på vad som faktiskt står i texten och att 

hjälpa eleven att förstå vad som är elevens egna associationer (Rosenblatt 2002, s. 85). 

Elever behöver alltså stöttning i att skapa och återskapa texten de läser. Läraren bör ge 

eleven hjälp att hantera reaktionen på det lästa och uppmuntra eleven att tolka och 

omtolka texten under läsningens gång. Risken är annars att eleven bara läser 

”halvhjärtat eftersom de vet att det räcker för att fylla kraven på en rutinartad 

bokrecension: sammanfatta intrigen, identifiera huvudgestalterna, beskriva miljön och 

så vidare” (Rosenblatt 2002, s. 218f). Av denna anledning finns det fog för att utforska 

andra arbetssätt i litteraturundervisningen, för att stimulera elever till mer inlevelsefull 

läsning. 

Catharina Nyström tar också upp just bokrecensionens varande i skolan, men 

utifrån ett annat perspektiv. Nyström diskuterar bristen på variation inom 

genreskrivande, i det att hon studerat elevers skrivande under gymnasiet. Hennes 

resonemang är dock även relevant avseende grundskolan: ”Skolskrivandet domineras av 

ett litet antal genrer […], särskilt bokrecensionen och berättelsen är genrer som 

introduceras tidigt […]. Det innebär att elever har skrivit inom dessa genrer i uppemot 

tio år” (Nyström 2000, s. 232). Hur själva redovisningsformen av det lästa kan ha en 

direkt påverkan på läsakten är intressant för denna studie. Eftersom jag vill undersöka 
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metoder som syftar till att främja en ökad läsförståelse blir redovisningen av vad och 

hur eleven förstått viktig. Det Nyström tar upp överensstämmer med mina erfarenheter 

under tre VFU-perioder. När elever ska börja läsa utvald bok har jag flertalet gånger fått 

frågan, som uppsatstiteln anspelar på: ”Ska vi skriva bokrecension sen, eller?”  

De teorier som ovan presenteras tecknar en bild av olika sätt att närma sig och 

förhålla sig till metoder för elever att kunna redovisa förståelsen av en läst text. 

Textsamtalet som metod kan vara verksamt i att fördjupa förståelsen av texten, men 

ställer också en del krav på läraren som organiserar samtalet. Dysthe och Tengberg 

argumenterar för att läraren måste sträva efter att ställa frågor som inbjuder till samtal 

och diskussion. Molloy framhåller elevers egna erfarenheter som viktiga att inkludera i 

samtalet. Såväl Öhman som Tengberg poängterar vikten av att guida elever i att 

uppmärksamma texters olika tolkningsmöjligheter, och Rosenblatt lyfter lärarens roll i 

att lära elever att skilja egna associationer från vad som faktiskt står i texten. I uppsatsen 

använder jag mig av ett begrepp som återknyter till det Rosenblatt här menar, textnära 

läsning. Med det avser jag ett tillvägagångssätt som riktar fokus mot själva texten, 

vilket innebär att en elev skall lära sig att ta sig an texten utifrån dess egenheter och vad 

som faktiskt står i den. Själva idén om läsning på ett textnära sätt och med viss analytisk 

hållning är av vikt för att eleven ska ha möjlighet att kunna utvecklas i sin läsförståelse 

och i sitt skrivande om det lästa. Jag kopplar betydelsen av begreppet till vad Rosenblatt 

skriver om att i tolkningsprocessen ”återvända till tecknen på sidan” (Rosenblatt 2002, 

s. 96). Vidare har jag valt att använda mig av begreppet textsamtal för att beskriva den 

samtalsform som ägde rum inom undervisningen. Bok- eller litteratursamtal exkluderar 

nämligen det faktum att en del av gruppsamtalen även ägnades åt att diskutera en 

filmatiserad version av boken (se 3.1 ”Metodbeskrivning” för en närmare beskrivning 

av detta). 

 

3 Metod  

3.1 Metodbeskrivning 

För studien har jag bedrivit vad som kan karaktäriseras som aktionsforskning. 

Aktionsforskning innebär möten mellan olika kunskapsfält – forskning möter vardag. 

Aktionsforskningen är praktikerorienterad, vilket innebär att det är den egna 

verksamheten som beforskas. ”Det som skiljer aktionsforskning ifrån strikt akademisk 

forskning är att forskningen startar utifrån praktikerns frågor samt att ett samarbete 

utvecklas mellan forskare och praktiker”, menar Karin Rönnerman (Rönnerman 2012b, 
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s. 22f). Sammansättningen av orden aktion och forskning kan ses som både 

problematisk och utmanade då det syftar till ett samspel mellan dessa olika 

kunskapsfält. Beaktat nuvarande skollag (2010:800), som framhåller att utbildning ska 

vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet finns dock skäl att betrakta 

samspelet som ett sätt att tillvarata olika kompetenser och traditioner, menar 

Rönnerman (Rönnerman 2012b, s. 22, 24). En del av aktionsforskningens varande 

innebär att ställa frågan vilken ny kunskap som kan uppstå i mötet mellan det 

vetenskapliga och det vardagliga (Rönnerman  2012b, s. 25).                        

Centralt inom aktionsforskning är relationen mellan handling och förståelse. Med 

utgångspunkt i den praktiska verksamheten och med stöd i relevant forskning ställer 

praktikern (vilket kan vara en enskild individ eller ett kollegium/arbetslag) frågor till 

den egna praktiken. Frågorna följs av en iscensättande aktion, en process som praktikern 

följer systematiskt genom att reflektera över det som sker. Processen går att likna vid en 

spiral där de olika momenten planera, agera, observera, reflektera ingår (Rönnerman 

2012b, s. 21f). Att bedriva forskning på sin yrkespraktik kan ge läraren möjlighet att 

införskaffa verktyg och perspektiv att förhålla sig till.  

Föregångare till dagens aktionsforskning märks i sextiotalets arbetslivsforskning 

med olika former av delaktighetsfrämjande, och i förekomsten av de forskningscirklar 

som i slutet av sjuttiotalet skapade samverkan mellan universitet och fackföreningar i ett 

demokratiserande kunskapsbildningssyfte (Moksnes Furu & Salo 2012, s. 17). Under de 

senaste tio åren har Utbildningsdepartementet, Skolverket och Utbildningsvetenskapliga 

kommitténs stöd till praktiknära forskning gett stöd till flertalet satsningar som 

fokuserar ”läraren som forskare i sin egen praktik, där den ’reflekterande praktikern’ har 

getts stort utrymme” (Folkesson 2012, s. 43). Det tyder på att olika instanser ser ett 

värde i att tillvarata praktikers kunskap om den egna verksamheten. 

Inom aktionsforskningens ramar har jag i forskarrollen och genom deltagande 

observation utfört en fallstudie i en högstadieklass. Deltagande observation innebär att 

forskaren deltar i den situation vari forskningen bedrivs. Detta får till följd att metoden 

innebär ”ett skifte i uppmärksamhet mellan reflektion över det som sker och deltagande 

i det som sker” (Hellman, s. 2). Metoden används således både som ett sätt att samla in 

data och som ett sätt att analysera den insamlade informationen. Forskarens roll i den 

deltagande observationen kan beskrivas med den generella utgångspunkten av att pendla 

”mellan olika grader av närhet respektive distans” (Hellman, s. 3). Komponenterna som 

utgör den specifika situation som observeras – till exempel tidpunkt, förändring av 
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situationen eller hos deltagarna – påverkar dock var mellan dessa poler observatören 

befinner sig (ibid.). 

Studien grundar sig på tre olika sorters material: 1) mina observationer, 

anteckningar och analyser av min egen undervisning, 2) elevtexter som eleverna lämnat 

in, samt 3) elevernas skriftliga utvärderingar av lektionsinnehåll och arbetssätt. I det 

efterföljande analysarbetet har jag sökt tolka mina observationer från lektionstillfällena 

utifrån de teoretiska perspektiv och den forskning som presenteras i uppsatsen. Efter 

studien har jag samlat in och analyserat elevtexterna för att granska om däri syns spår av 

och inflytande från den metod vi arbetat efter. Jag har sökt efter exempel i elevtexterna 

som kan tyda på att eleven har haft nytta av metoden för att utveckla en större förståelse 

av texten. 17 elever deltog i studien, varav 14 färdigställde och lämnade in ett skriftligt 

arbete. Elevtexterna är genomgående refererade till och namngivna med en och samma 

bokstavsbenämning, från elev A–N baserat på den ordning i vilken jag läste och 

analyserade respektive elevs textbidrag. Detta slumpmässiga benämnande gjordes för att 

beakta konfidentialitetskravet (VR s.12, se vidare under punkt 3.5).   

Elevernas utvärderingar har jag studerat av samma skäl. Utvärderingen 

utformades som en enkät med ett antal frågor vilka alla elever skulle besvara. Enkäten 

(se bilaga 4) delades ut på den sista lektionen jag hade med eleverna, och den lämnades 

in vid samma tillfälle. Eftersom enkäten besvarades anonymt, och för att inte referensen 

till en elevtext och referensen till en elevs svar i enkäten ska riskera att läsas som 

varande svar från samma elev, benämns enkätsvaren som elev 1–17 (17 av 17 elever 

svarade på enkäten). Jag strävade efter att utforma frågorna så att de skulle ha en direkt 

koppling till elevernas upplevelse av arbetsmetod och lektionsinnehåll.  

Den bok som utgjorde material för lektionsinnehållet i studien är Mats Wahls 

Vinterviken (1993). Lena Kåreland skriver om hur Vinterviken är ”karaktäristisk både 

för Wahls författarskap och för de senaste decenniernas svenska ungdomslitteratur. 

Boken tar upp ett flertal teman och rymmer i sig olika genrer” (Kåreland 2005, s. 311). 

Ungdomars utsatthet, klasskillnader och olika sociala miljöer, våld, romantik och 

familjesituationer utgör fonden till vad huvudpersonen John-John, i jag-form, berättar. 

Även textens form är en genreblandning – ”retrospektiva prosalyriska avsnitt” 

(Kåreland 2005, s. 312) berättar om det förflutna, medan nutiden skildras såväl genom 

huvudpersonens registrerande blick som genom tillbakablickar och drömsekvenser. 

Tematiken och genreblandningen kan vara anledningen till att boken ofta läses och 

används i skolundervisning (Kåreland 2005, s. 311).  
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Boken finns i en filmatiserad version (Hamrell Vinterviken, 1996), och i samråd 

med elevernas svensklärare bestämde jag att inkludera även filmen i undervisningen.  

Kursplanen i ämnet svenska (Skolverket 2011) fastställer att eleverna ska få tillfälle att 

möta olika sorters texter. Begreppet ”text” är här vidgat till att även gälla ”scenkonst 

och annat estetiskt berättande” (Skolverket 2011, s. 251). Det vidgade textbegreppet 

inom svenskämnet innebär alltså att utöver skrivna och talade texter omfattas även 

”lyssning, filmtittande och betraktande av bilder” (Hernvall 2016).  Att eleverna även 

fick se filmen syftade alltså till att fördjupa deras förståelse för olika mediers sätt att 

berätta en historia samt att skapa möjlighet till reflektion över hur boken respektive 

filmen skildrat samma skeenden. 

Det finns anledning att kort reflektera över att valet av den bok som klassen skulle 

läsa inte var mitt, utan bestämts av klassens svensklärare. Att så blev fallet berodde på 

rent yttre omständigheter. Som VFU-student kom jag in i den pågående undervisningen 

vid en given tidpunkt, där flexibilitet och anpassning till rådande omständigheter var 

nödvändigt. Ur en tidsmässig aspekt var det ekonomiskt att eleverna redan hade läst ut 

boken – det innebar att jag kunde fokusera på att utforma min undervisning kring hur vi 

skulle arbeta med den lästa texten. 

 

3.2 Studiens genomförande  

Jag genomförde min praktik på en skola där jag som lärarstudent bara tillfälligt hörde 

till verksamheten, och studien genomfördes under en VFU-period om fem vårveckor. 

Mitt urval utgörs av en klass med 17 elever i årskurs 8, på en grundskola F–9 i en tätort 

i sydvästra Småland. Överväganden kring urval och avgränsning påverkades av att 

studien utfördes inom ramen för min VFU. Jag bedrev min undersökning utifrån 

universitetets villkor för när och var VFU:n skulle äga rum och de tre klasser jag skulle 

undervisa i valdes ut av mina handledare. På mitt initiativ genomfördes studien i en 

klass där eleverna just avslutat läsningen av en gemensam bok. Studiens praktiska 

genomförande blir med aktionsforskningens tudelade infallsvinkel något som får 

beskrivas utifrån två aspekter: Hur jag i egenskap av forskare planerat för att kunna 

observera och problematisera vad jag gör och vad som sker på lektionen, vilket skiljer 

sig från vad jag gjorde i egenskap av undervisande lärare som leder en lektion. 

 

I forskarrollen:  
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I forskarrollen använde jag mig av de fyra stegen i aktionsforskningsspiralen – planera, 

agera, observera, reflektera (Rönnerman 2012b, s. 22). Planeringen innebär att söka 

definiera ett område inom verksamheten som kan förbättras (Rönnerman 2012a, s. 93). I 

detta första skede diskuterade jag med klassläraren hur hen planerat att arbeta med 

uppföljning av boken, och där framkom att eleverna skulle skriva en bokrecension. Den 

fråga jag formulerade utformades som ett alternativ till att eleverna skulle skriva just 

recension – se ovan Nyströms och Rosenblatts tankar om bokrecensionen som 

redovisningsform. När området som ska utvecklas är inringat formulerar praktikern en 

fråga som börjar med ”Hur…”, vilket därefter ska följas av en riktad handling (ibid.). 

Min fråga var följande: Hur kan eleverna redovisa sin läsupplevelse och förståelse av 

det lästa på annat sätt än genom att skriva bokrecension? Handlingen/aktionen 

planerades som en direkt följd av detta utifrån teorier om textsamtal och textnära 

läsning, som metoder att söka tillvarata elevernas läsupplevelse och möjligtvis fördjupa 

deras förståelse av det lästa.  

Själva undervisningsmomenten handlar om steget i aktionsforskningsspiralen som 

benämns agera (se nedan, ”I rollen som undervisande lärare” samt i Bilaga 1). För att 

kunna följa aktionen observerade jag genom deltagande observation. Jag förde 

anteckningar över mina observationer med papper och penna under lektionerna. Dessa 

anteckningar använde jag sedan som underlag till att kunna reflektera över mitt 

material. Ibland kompletterades dessa anteckningar med extra förklaringar eller 

reflektioner efter lektionens slut.  

Vid observationstillfället fokuserade jag på hur eleverna reagerade och hur de 

agerade utifrån instruktioner och arbetssätt. För att dokumentera elevernas reaktioner 

nedtecknade jag de åsikter och tankar som de gav uttryck för i helklass. Jag antecknade 

även hur en reaktion fått återverkan i form av återkoppling från mig eller om en 

elevåsikt lett till diskussion med flera elever inblandande. För att kunna dokumentera 

hur eleverna agerade fokuserade jag på de diskussioner som företogs i de mindre 

grupperna. Jag gick runt och lyssnade, stöttade vid behov och satte mig då och då ner 

och antecknade vad som just skett. Detta växelvisa sätt att lyssna/anteckna valde jag för 

att min närvaro skulle inverka så lite som möjligt på gruppdiskussionerna. Jag 

antecknade utifrån dessa principer för att söka skapa mig en bild av om arbetssätt och 

instruktioner var tydliga, samt om de stödstrukturer jag planerat för lektionsinnehållet 

verkade vara behjälpliga i att stötta eleverna.  
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I rollen som undervisande lärare  

Med utgångspunkt i att på olika sätt understödja textsamtalets roll i undervisningen 

utformade jag ett upplägg som stod på fyra ben: föreläsning och helklassamtal följt av 

gruppsamtal, samt individuellt skrivande. Som komplement till diskussioner och 

skrivande gav jag eleverna frågor att ha som utgångspunkt för diskussion, samt 

sidförslag i boken. De senare kunde eleverna använda som referens i sitt arbete. 

Lektionsupplägget följde denna struktur, i ett upprepat mönster: en inledande 

föreläsning som behandlade en aspekt av boken följdes upp av att vi samtalade om detta 

i helklass. Sedan delade jag in eleverna i grupper om fyra och skrev på tavlan upp 

frågeställningar som relaterade till den aspekt vi diskuterat, samt sidförslag i boken. 

Slutligen skrev eleverna individuellt ner sina egna tankar kring hur de tolkat olika 

aspekter av boken.   

Första passet stämde jag av med eleverna vad de tyckt om boken och gick igenom 

hur vi skulle arbeta med den, samt hur själva redovisningen skulle gå till. Under 

lektionerna arbetade vi sedan med en ingång till boken i taget. Andra passet arbetade vi 

med bokens form, utifrån berättarperspektiv och språk. Tredje passet diskuterade vi 

bokens klasstematik. Jag visade en kortfilm där ungdomar med olika bakgrund 

berättade om sin syn på klass som begrepp. Eleverna hade varit ute på PRAO och vi 

diskuterade klassbegreppet relaterat till yrkesval mot bakgrund av kortfilmen och 

elevernas egna tankar. Fjärde och femte passet såg vi filmatiseringen av boken. Sjätte 

passet föreläste jag om olika verktyg vid en jämförande analys av film och bok. 

Eleverna ägnade de två närmast följande lektionerna åt att färdigställa det individuella 

skrivarbetet. (För en mer utförlig beskrivning av det praktiska genomförandet, se Bilaga 

1.) 

Aktionsforskningsspiralens fyra steg kan vara ett effektivt sätt att belysa och 

fokusera hela processen i ett utvecklings- och förbättringsarbete (Rönnerman 2012b, s. 

22). Att använda sig av olika verktyg som eget skrivande, göra observationer och 

dokumentera hela aktionsprocessen kan vara faktorer som hjälper den praktiserande 

läraren att få distans till sitt eget arbete, och därigenom tillägna sig nya perspektiv och 

ny kunskap (Rönnerman 2012b, s. 32). Lärarens dokumentation av den vardagliga 

verksamheten, presenterad genom observation och reflektioner kring det 

utvecklingsarbete som företagits, är en möjlighet att skapa denna distans. Resultatet kan 

sedan relateras till teorier, eller leda till jämförande studier med annat empiriskt material 

(Rönnerman 2012b, s. 33).                 
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3.3 Metodkritik 

3.3.1 Nackdelar med metoden 

Att bedriva undervisning och på samma gång beforska den praktik vari undervisningen 

sker blir problematiskt då de observationer och reflektioner som görs därmed är 

subjektiva. Rönnerman skriver att en ökad kunskap om den egna verksamheten som 

resulterar i förändringar av densamma per automatik inte leder till några generella 

lösningar. Eftersom olika praktiker skiljer sig åt kan inte resultat och insikter enkelt 

överföras mellan olika verksamheter (Rönnerman 2012b, s. 23f). Den undersökning jag 

gjort är en fallstudie och de resultat jag kommit fram till går därför inte att generalisera 

– det är en koncentrerad undersökning utifrån ett litet urval elever, genomförd under en 

relativt kort tidsperiod.   

Inom aktionsforskningens ramar har jag arbetat med deltagande observation. 

Fanny Ambjörnsson skriver om hur forskarens själva närvaro, dessutom en ”intensivt 

antecknande” sådan (Ambjörnsson 2008, s. 40), kan upplevas som distraherande för de 

som deltar i studien. När jag inledningsvis förklarade att jag skulle anteckna under 

lektionerna för att jag skulle komma att använda mig av detta i mitt skolarbete, så 

möttes det inte av någon större reaktion. Kanske kan detta förklaras av att elever i 

undervisningen är inställda på att bli granskade och bedömda, och att premisserna för 

detta på ytan inte skiljer sig nämnvärt från den observation jag företog i samband med 

studien. Ambjörnsson skriver vidare: ”Något som blir extra tydligt när man samlar 

material genom deltagande observation är nämligen hur forskaren som person påverkar 

både insamling, material och den slutgiltiga analysen” (Ambjörnsson 2008, s. 44). 

Utifrån denna tankegång blir forskaren alltid själv en del av det som hen observerar. 

Inom aktionsforskningens ramar beforskar jag i studien mig själv i min egen praktik. 

Analys och resultat kommer därför att vara färgat av min förförståelse och vad jag har 

strävat efter att uppnå. Min egen positiva inställning till arbetssätt och metod har 

rimligtvis också smittat av sig på en del elever, vilket har kunnat ge utslag i hela 

processen: alltifrån elevens initiala inställning till hur vi skulle arbeta med boken, till 

hur eleven grep sig an de olika momenten och slutgiltigt funnit väg in i elevens totala 

utvärdering av såväl lektionsinnehåll som min undervisning.  

Att undervisa, observera och anteckna samtidigt är en utmaning som kan 

avhjälpas genom att videofilma förloppet. Denna metod använde jag mig dock inte av, 
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av två huvudsakliga skäl. Kamerans möjligheter att ta upp och differentiera ljud är 

begränsad. Vid gruppsamtalen, som pågick med fyra elevergrupper igång samtidigt, 

skulle en kameras mikrofon helt enkelt vara otillräcklig vad gäller att registrera 

elevernas olika röster. Förutom detta befarade jag att en kamera skulle inverka negativt 

på det öppna och goda samtalsklimat som jag eftersträvade i klassrummet, i synnerhet 

vid textsamtalen. Eftersom arbetssättet var nytt för såväl mig själv som för eleverna 

gjorde jag bedömningen att ett nytt arbetssätt och en lärarkandidat istället för ordinarie 

lärare var omställningar nog, och att en videoinspelning av lektionen skulle kunna verka 

hämmande på eleverna. 

Då jag inte heller har intervjuat några informanter är det material som utgör 

observationen baserat enbart på mina anteckningar. Detta medför att jag inte återger 

några citat, vilket påverkar tillförlitligheten av den observerade situation som beskrivs. 

Ambjörnsson skriver om hur ”blick och hörsel” är observationens redskap, och hur det 

kan ge tillgång till en annan sorts information än den som nås via utskrivna intervjuer – 

en ”outtalad, svårformulerad eller enbart kroppslig” kunskap (Ambjörnsson 2008, s. 

39). Med detta ger Ambjörnsson en bred syn på vilken kunskap som kan sägas komma 

ur en observerad situation, men hon har i tillägg till detta intervjuat sina informanter. 

Om jag i tillägg till mina anteckningar även hade haft möjligheten att återge 

transkriberat material från film, eller från intervjuer, så hade fler röster inkluderats och 

observationens tillförlitlighet med större fog kunnat styrkas.  

 

3.3.2 Fördelar med metoden 

Aktionsforskning har karaktären av praktisk problemlösning, och kombinerar olika 

kunskapsfält: det teoretiska och det praktiska (Rönnerman 2012b, s. 24). Nyström 

uppmärksammar att elever under hela grundskoleperioden skriver i företrädesvis få 

genrer, och nämner bokrecensionen som exempel; Rosenblatt skriver om hur 

bokrecensionen ger förhållandevis grunda kunskaper om en texts förtjänster och 

egenheter. För läraren som undervisar i litteratur är det av värde att känna till sambandet 

mellan dessa faktorer. Annars finns det en potentiell risk att arbetet med de böcker 

eleverna läser i skolan alltför ofta utmynnar i att skriva just bokrecensioner. Om samme 

lärare samtidigt ägnar sig åt aktionsforskning så skulle denna situation inom 

litteraturundervisningen inte stanna vid att enbart uppmärksammas. Att aktivt ägna sig 

åt aktionsforskning innebär också möjligheter att kunna påverka, pröva nytt och 

förändra. Om detta förändringsarbete vilar på vetenskaplig grund och beprövad 
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erfarenhet går det också i linje med vad som står i skollagen (Skollagen 2010, §5). 

Aktionsforskningens förtjänst i sammanhanget är alltså att låta undervisande lärare vara 

en aktiv del i att utveckla såväl det egna arbetssättet som hela undervisningens praktik. 

Aktionsforskningens styrka ligger också i dokumentationen och referensen till den 

forskning och det arbete som utförts, vilket kan användas som jämförande underlag vid 

andra studier (Rönnerman 2012b, s. 23f). Den klass och den skola jag bedrivit studien 

vid kan inte sägas skilja sig från andra klasser eller skolor, därför kan resultatet ändå 

befinnas vara av värde. Studien kan sägas fylla en praktisk funktion, då det arbetssätt 

jag provat kan ställas mot och jämföras med andra arbetssätt. Studien är en fallstudie 

som kan leda till undersökningar med mer vidgat empiriskt material.   

 

3.3.3 Forskningsetiska överväganden 

Humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning måste beakta såväl forsknings- som 

individskyddskravet. Forskningskravet finns därför att samhället och dess individer ska 

kunna ställa krav på att väsentlig forskning av hög kvalitet ska bedrivas. (VR s. 5). 

Individskyddskravet finns för att individer med anledning av den forskning som bedrivs 

inte ska utsättas för någon form av integritetskränkning (ibid.). Individskyddskravet 

delas upp i fyra allmänna principer: Informationskravet – forskaren ska informera 

berörda deltagare om deras uppgift i projektet, att deltagandet är frivilligt samt att de har 

rätt att när som helst avbryta sin medverkan (VR s. 7, 10); Samtyckeskravet – samtycke 

att delta ska inhämtas av berörda deltagare, och deltagares ålder ska tas i beaktning om 

undersökningen är av ”etiskt känslig karaktär” (VR s. 9); Konfidentialitetskravet: 

uppgifter om alla i undersökningen deltagande parter ska behandlas strikt konfidentiellt 

(VR s. 12); Nyttjandekravet: uppgifter om enskilda får uteslutande användas för 

forskningsändamål (VR s. 14).  

Såväl lärare som elever informerades om att deras medverkan i mitt arbete med 

uppsatsen var frivilligt och att de hade rätt att när som helst avbryta sin medverkan. 

Studien kan inte bedömas vara av etiskt känslig karaktär, och alla elevsvar citeras 

anonymt och har inte skannats. I skrivarbetet med uppsatsen avkrävdes varken elever 

eller lärare något deltagande, varför tidsaspekt eller övriga villkor för deltagandet inte 

aktualiserades. Eleverna var vid tiden för studien på sitt femtonde år, men på grund av 

ovanstående anledningar inhämtades inte samtycke från föräldrar. 
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4 Resultat 

4.1 Observationer från undervisningen 

Då jag inte videofilmat lektionerna bygger följande del på mina observationer, 

reflektioner och anteckningar. Jag citerar därför varken elever eller mig själv, då jag inte 

har möjlighet att återge exakta formuleringar. Dock strävar jag efter att i största mån 

söka återgiva det eleverna gett uttryck för när de beskrivit vad de tyckt och tänkt. 

Första passet: Jag frågar eleverna vad de tycker om boken och får lite blandade 

reaktioner. Vissa elever säger att de inte tyckte om boken. På frågan vad det var hen inte 

tyckte om svarar en elev att hen inte förstår vad huvudpersonen menar, att han beskriver 

saker konstigt. Jag frågar om det är fler som har några tankar om språket och 

beskrivningarna. Några elever nickar instämmande och tillägger att handlingen hoppar 

hit och dit vilket gör det svårt att hänga med. En elev förklarar att ibland drömmer 

berättaren sig bort, och så är han plötsligt på en helt annan plats och tid. Jag tar upp att 

eleverna sätter fingret på några speciella detaljer i bokens berättarspråk och struktur: 

Språket innehåller flera liknelser och metaforer, och berättas i första person vilket 

medför att läsaren får följa med inuti hans huvud och då även hans dagdrömmar. Några 

elever uttrycker att de upplevde detta som spännande, eftersom man som läsare då kan 

leva sig in i vem huvudpersonen är. 

Jag berättar att vi kommer att arbeta med boken utifrån olika infallsvinklar, och att 

vi alltid kommer att starta med ett helklassamtal följt av gruppsamtal. Att 

helklassamtalet kom först var för att ge stoff och tankar till gruppsamtalet och samtidigt 

ge alla elever en form av förkunskap – alltså något för alla att ta med sig in i 

gruppsamtalet. Ordningen syftade även till att ge lite tystare elever en kommunikativ 

språngbräda. Jag talar också om att varje pass kommer att avslutas med eget skrivande. 

Jag noterar att en del elever ser frågande ut och understryker därför att arbetssättet 

förmodligen kommer att bli lättare att förstå efter denna eller nästa lektion, när vi hunnit 

gå igenom det praktiskt.  

Därefter föreläser jag kort om tema och motiv. Vi diskuterar vilket tema som är 

centralt i boken och enas snabbt om kärlek. En elev tar upp att Vinterviken också 

handlar mycket om svek, vilket är en intressant och rimlig iakttagelse. Jag frågar om 

hen kan ge exempel på detta och eleven beskriver en händelse ur boken. En annan elev 

säger att boken handlar mycket om vänskap och om att gå i skolan. Vi samtalar lite mer 

om hur detta kan sägas utgöra motiv i berättelsen. Resterande del av lektionen tar vi oss 

an temat kärlek. Nu har vi värmt upp oss genom att samtala en stund i helklass, och 
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både eleverna och jag har fått bekanta oss lite. Gruppsamtalen kommer igång bra i de 

flesta grupper och trots att detta är första samtalstillfället så sitter ingen grupp tyst. 

Eleverna känner varandra ganska bra eftersom de gått i samma klass i snart två år, vilket 

kan skapa en trygghet i att våga ta ordet i ett diskussionssammanhang. De verkar också 

ha hjälp av diskussionsfrågorna som jag skrivit upp på tavlan för att få igång samtalet – 

jag noterar att alla grupper använder frågorna i samtalet. Någon grupp uppehåller sig vid 

fråga 2 (”Hur märks det att kärlek är viktigt för John-John?”), en annan grupp övergår 

snart till att diskutera karaktärerna och vad de tycker om John-John och Elisabeth. Jag 

går runt och lyssnar, stöttar eller förklarar någon formulering vid behov. I några grupper 

påpekar jag vikten av att alla har boken till hands, så att diskussionen inte enbart blir ett 

allmänt tyckande. Vi avslutar passet med individuellt skrivande, och här är det svårt för 

vissa att komma igång. De menar att de redan har pratat och förstår inte varför de ska 

skriva också. Jag lyfter invändningen i helklass och förklarar att diskussionerna ska ge 

inspiration och stoff till det egna skrivandet och att det därför kan vara bra att anteckna 

under diskussionerna. Några elever kommer igång och skriver mycket, andra verkar lite 

omotiverade: De pratar om annat med bänkkamraten, använder sig inte av boken för att 

till exempel finna uppslag och verkar ha svårt att komma igång med att skriva eller 

anteckna.           

Andra passet: Vi arbetar med bokens form, utifrån att boken är skriven i första 

person och att språket är kryddat med liknelser. Jag föreläser om bildspråk, och eleverna 

får i slutet av lektionen i läxa att skriva egna liknelser. Utgångsläget för 

gruppdiskussionerna handlar om att söka klarhet i bokens liknelser, att resonera om de 

språkliga och innehållsliga effekterna. Jag ger också eleverna i uppdrag att gissa sig till 

olika liknelsers betydelse, vilket leder till mycket skratt och en del reflektion kring vad 

till exempel en ”smäck” är (”sitter som en smäck”). Sedan är det lite svårt att samla ihop 

och lugna eleverna, men efter en liten stund sitter alla i sina samtalsgrupper. Eleverna 

verkar redan ha blivit lite vana vid hur arbetsgången kommer att se ut och de kommer 

snabbt igång med samtalen. Eleverna får två frågor som utgångspunkt för diskussioner, 

som båda handlar om effekten av motsägelsefulla liknelser (ur Bilaga 3: ”På s. 46 

skriver han att Sluggo är ”lika ljudlös som en grävskopa”. Diskutera, vad menar John-

John?”). En elev jämför liknelsen med uttrycket ”smidig som ett kylskåp”, vilket leder 

till fler och liknande ”stickspårsdiskussioner”. Stämningen blir god men flamsig, och 

jag meddelar att eleverna kan ta med sig den andra frågan (”John-John berättar alltså 

ofta i liknelser. Välj ut några av John-Johns liknelser som du tycker är bra, och förklara 
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vad han menar med dem. Beskriv också varför du tycker att de är bra.”) in i det 

individuella skrivandet. Frågan lämpar sig också bra till det eftersom den innebär 

mycket av sökläsning i boken. Även för denna fråga fick eleverna sidförslag i boken, 

men varje elev skulle sedan reflektera över och begrunda vilka liknelser som betydde 

något för eleven personligen. Sammantaget hade sökläsning och påföljande reflektion 

förmodligen resulterat i ”mindre effektiv” samtalstid.  

Något fler elever har svårt att komma igång med sitt individuella skrivande denna 

gång. En elev suckar och säger att boken är så dålig så att den är tråkig att skriva om. 

Jag pratar med eleven om att försöka reda ut vad berättaren menar med sina liknelser 

och resonera över vilken effekt det får hos hen som läsare. Jag lyfter samma tankar i 

helklass, eftersom jag märker att fler verkar tycka att det är svårt att komma igång med 

det egna skrivandet. 

Tredje passet: Denna lektion har jag planerat att vi ska diskutera bokens 

klasstematik. Efter en inledande helklassdiskussion, där vi diskuterar skillnaden mellan 

det unga kärleksparets livsvillkor, visar jag en kortfilm på temat klass. I filmen berättar 

ungdomar med olika bakgrund om sin syn på klass, och om hur de ser på framtiden. 

Eleverna har varit ute på PRAO och vi diskuterar klassbegreppet relaterat till yrkesval, 

med bakgrund av kortfilmen och elevernas egna tankar. En elev konstaterar att hen 

aldrig tänkt på sådana saker som klass förr, men att det var intressant. Eftersom en del 

av detta pass gick åt till elevernas PRAO-redovisningar så finns det inte någon tid till 

gruppdiskussion. Passet avslutas därför med individuellt skrivande och denna gång 

skriver de flesta ganska mycket under den individuella skrivfasen – jag behöver inte 

stötta särskilt många i detta. Jag reflekterar över att diskussionen i helklass och filmen 

där ungdomar berättar verkar ha satt igång en del tankar hos eleverna.  

Fjärde och femte passet: Vi ser filmatiseringen av boken. Det förekommer en del 

fniss vid kärleks- och nakenscenerna, i övrigt sitter eleverna ganska tysta och tittar på 

filmen.   

Sjätte passet: Vi diskuterar hur tankar kan skildras i en bok respektive filmens 

inre dialog, hur språket i boken har en rytm och hur filmens klippteknik skapar olika 

tempo. Jag noterar att eleverna verkar ovana vid att analysera film, och kanske därför än 

mer ovana vid att analysera film relaterat till förlaga. Jag beslutar därför att vi ägnar 

större delen av passet åt helklassamtal om detta. Det blir dock mer av föreläsning än 

samtal, eftersom eleverna inte är särskilt verbalt aktiva. De sista 15 minuterna ägnas åt 

individuellt skrivande. Eleverna får ägna de två närmast följande lektionerna åt att 
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färdigställa det individuella skrivarbetet. Vissa är så gott som klara, men några elever 

vill stämma av, ”kan jag skriva så här?”. Vid denna typ av funderingar är jag noga med 

att använda boken som stöd, för att återföra eleven till mötet med texten och elevens 

tolkning av den.  

 

4.2 Syns spår av undervisningen i elevernas texter?  

I detta avsnitt återger jag exempel ur elevernas texter som kan visa på spår av 

undervisning och arbetssätt. Jag har i analysen av elevtexterna kunnat urskilja tre olika 

spår som kan läsas som exempel på att eleverna har använt sig av det vi diskuterat i 

textsamtalen. Dessa har jag kategoriserat som resultat av textnära läsning, resultat av 

personligt förankrad upplevelse samt reflektioner kring liknelsers betydelse för 

innehållet. Av inlämnade elevtexter är enbart elev A–F samt H citerade. Övriga 

elevtexter som inte ordagrant citeras är istället återgivna i sammanfattande resonemang 

över hur eleverna i sina texter har gett uttryck för en aspekt, eftersom likartade 

resonemang återkommer i flera av elevtexterna. För att inte skapa en ”katalog” av 

elevcitat har jag sammanfattat likartade eller gemensamma tanketrådar och analyser. 

Fler elevtexter är således med och bildar underlag än vad som syns i studiens citerade 

delar. Jag har valt att skriva av elevernas formuleringar istället för att skanna dem för att 

bidra till anonymiteten, och har också valt att behålla eventuella felstavningar.  

Exempel på resultat av textnära läsning uttrycks på flera olika sätt.  Elev A 

citerar:  

 

I början av boken på sidan 6 finns ett citat som lyder: ”Varför bor alla snygga tjejer på 

andra sidan? För att de är rika”. Jag tycker att detta beskriver en gräns mellan de olika 

klasskillnaderna i boken. De rika bor på ena sidan och de med mindre pengar på andra 

sidan.  

 

Eleven övergår sedan till att återberätta en episod ur boken. Genom att beskriva en 

specifik händelse ger eleven belägg för sin tolkning av hur bokens innehåll kan sägas 

beröra klasskillnader. 

En av infallsvinklarna för gruppsamtalen var att leta efter innehåll i boken som 

visar på att den kan läsas som en kärleksroman. Elev B nyanserar begreppet kärlek: ” 

Jag tycker att han visar kärlek i sina poesiinledningar där han skriver om systrar och 

bröder”. Kommentarens slutsats antyder att eleven har fördjupat sin förståelse av temat: 

”Det tog ett ganska bra tag innan jag förstod vad han menade. Men nu förstår jag den 
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starka kärleken”. Även elev D betraktar kärlek ur flera perspektiv – hatkärlek, kärlek 

mellan syskon – och understryker att större delen av innehållet skulle försvinna om man 

plockade bort ”kärleken i boken”. Elev F resonerar kring kärleken mellan 

huvudkaraktärerna och berättarröstens strävan efter ett ”normalt” liv, genom att 

återberätta hur John-John vill vara nära Elisabeth men att detta kompliceras av bråket 

med bästisen Sluggo. I flera av elevkommentarerna finns denna vidgade och nyanserade 

syn på boken som kärleksroman.  

Elev E redogör för hur klasskillnaderna slår igenom vad gäller såväl 

boendesituation som försörjning – ett annat tema för gruppsamtalen. Elev B har också 

tagit fasta på de olika livssituationer som de båda tonåringarna i romanen befinner sig i, 

och övergår till att göra en personlig reflektion kring innehållet: 

 

John-Johns familj har det inte i närheten av en sådan bra ekonomi som Elisabeths familjs. 

Det märks tydligt på sättet som han beskriver hennes hus. Han lägger märke till saker som 

han inte hade gjort om han hade varit van vid den miljön. Det är så det blir om man 

kommer till en miljö man inte är van vid. Om jag t.ex. hade kommit till ett slott så hade 

[jag] lakt märke till oerhört mycket saker. […] Jag tror att om boken inte hade varit skriven 

ur John-Johns perspektiv så hade den sätt annorlunda ut.  

 

Exempel på personligt förankrad upplevelse i boken/filmen förekommer i hur flera 

elever sätter bokens innehåll i relation till den egna upplevelsen av att vara ute på 

PRAO. Elev C beskriver hur boken skildrar olika samhällsklasser och relaterar sen detta 

just till sin PRAO-erfarenhet. Elev B:s text följer samma spår: 

 

När jag var på min PRAO så pratade min handledare mycket om yrkesstolthet. Jag började 

fundera på det och jag håller med om det. Man har olika förutsättningar i livet men man kan 

alltid arbeta sig uppåt. Många ser t.ex. ner på folk som är städara, egentligen förstå jag inte 

varför, det är ju bättre än att vara arbetslös. […] Det jag tyckte var så bra med boken var att 

kärleken tog över och då spelade inte klasskillnaderna någon roll. 

  

Flera elever jämför boken och filmen i sina texter, och ger i samband med detta uttryck 

för att de föredrar den ena eller andra versionen. Elev H resonerar kring hur tempot och 

graden av detaljer påverkar upplevelsen, och elev A jämför en av kärleksscenerna:  

 

En skillnad är hur mycket och vad de pratar om. I filmen går allt så snabbt så man hinner 

inte med hela scenen. Det är en anledning till varför jag föredrar böcker framför filmer. I 
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kärleksscenen i boken händer det mycket mer än vad det gör i filmen och man kan skapa en 

egen bild i huvudet. Det gör så att man själv kan definiera stämningen.  

 

Eleverna fick i uppgift att söka efter och välja ut liknelser i boken som de tyckte var bra 

i bemärkelsen att eleven upplevde sig förstå innehållet på ett tydligt sätt på grund av 

liknelsen, att det bidrog till att öka förståelsen för vad huvudkaraktären John-John ville 

berätta. Att utreda om min undervisning i bildspråk ökat elevens förståelse för 

innehållet i Vinterviken ger dessa exempel inte tillräckligt underlag för. Det som jag 

anser väsentligt i följande stycken är att redovisa elevernas förmåga att tolka och 

reflektera kring liknelsers betydelse på ett generellt plan.  

Elev B skriver: ”Vaktmästaren är grå i ansiktet och ’ser ut som om han har suttit 

inne i sin lägenhet hela sommaren.’ Han menar att vaktmästaren ser blek glåmig ut. Det 

var en bra liknelse för att det gör så att man förstår situationen bättre och jag kan se det 

framför mig”. De flesta elever har på något ställe kommenterat att det som gör en 

liknelse ”bra” är att läsaren kan se situationen framför sig. Elev C gör en slags personlig 

koppling: ”’Hon trumpetar som en liten elefant’. Man får en uppfattning hur hon nyser 

och man känner även igen sig själv i det”. Elev D beskriver en scen ur boken: ”Han 

ligger orörlig och ögonen står som golfbollar ut ur huvudet’, (s. 59). Skithuvet är rädd 

och har ögonen uppspärrade, så att de ser runda ut och nästa skulle kunna hoppa ut. 

Man får en bättre bild på hur Skithuvudet ser ut i stunden och en bättre känsla om vad 

som händer”. Eleven har fått inte bara en visuell upplevelse utan även en ”bättre känsla” 

för vad som sker i scenen, vilket tyder på att liknelsen stärkt elevens inlevelse.  

Citaten utgör enbart ett axplock ur elevtexterna, som till övervägande del 

utgjordes av kommentarer som ”det gör att jag ser det framför mig”. Syftet med att 

eleverna skulle söka efter och fundera över liknelsers betydelse var att de skulle förmås 

reflektera över vilka effekter ett målande språk kan ha för vår förståelse av det vi läser. 

Undervisningen verkar ha motiverat till språkliga reflektioner, eftersom de flesta elever 

kommenterat något i stil med ovan. 

 

4.3 Hur upplevde eleverna detta arbetssätt? 

I de anonyma elevutvärderingarna av lektionsupplägget uttrycker flera elever att de 

kände sig mer bekväma med att diskutera i smågrupper än vad de vanligtvis brukar 

känna inför att uttala sig i helklass. Elevernas svar visar också på att delar av 

uppgiftsinstruktionerna kunde ha varit tydligare. 17 elever svarade på enkäten. I kapitlet 
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lyfter jag exempel på resonemang och analyser som illustrerar elevernas upplevelser av 

arbetssättet. I övrigt samma tillvägagångsätt som i punkt 4.2. 

På frågan Vad tyckte du om att samtala i mindre grupper före varje skrivuppgift? 

har flera elever svarat att gruppsamtalen gett fler perspektiv och idéer till det egna 

skrivandet. Elev 1 skriver att ”det kändes som att man värmde upp lite grann, när man 

satt och pratade så visste man vad man skulle skriva sen när man jobbade själv”. Elev 2 

är inne samma spår och menar att den individuella skrivprocessen underlättades 

eftersom de under gruppsamtalen ”sammanfattat allt”. Elev 3 anser att utbytet av tankar 

och idéer i gruppsamtalen var bra, men tar även upp att gruppsammansättningen kan 

vara problematisk: ”Men det få va bra grupper annars blir det mycket prat om annat”. 

Ett liknande svar syns hos elev 10, som upplevde att gruppsamtalen gav hen bra idéer 

men att en lite mer ”pratsam grupp” hade varit att föredra. Elev 12 lyfter däremot 

gruppsamtalen som en möjlighet att våga ta ordet: ”Själv är jag ofta den som inte vågar 

säga något jag är osäker på och då bryr jag mig inte redigt om att prata, men när det är 

mindre grupper så kan jag säga mer och då visa att jag kan + att man får olika tankar 

och idéer av andra klasskompisar”.  

På frågan Tyckte du att de ingångar vi arbetade med (kärlek, klass, liknelser, 

jämförande analys av filmen och boken) var ett bra sätt att arbeta med boken och 

filmen? använder flera elever formuleringar som ”väldigt bra” och ”bra tänk”. Elev 2 

skriver att hen både förstod boken bättre och började ”gilla boken mycket mer. Innan 

förstod jag inte mig på John-John, men nu gör jag!” Elev 7 och 8 jämför själva 

arbetssättet med om de istället skulle ha skrivit en recension av boken. Elev 7: ”Om vi 

bara hade skrivit en recension så hade man inte utvecklat sina tankar och åsikter lika 

mycket”. Elev 8 menar att arbetssättet medförde att vi gick djupare in i boken ”än om 

man bara skulle skrivit en bokrecension”. Elev 6 framhäver särskilt klasstematiken som 

intressant att studera, men tillägger att vi kunde ha arbetat mer med huvudkaraktärerna. 

På frågan Tyckte du att de genomgångar vi hade i helklass innan ni skulle samtala 

i mindre grupper var tillräckligt tydliga (d.v.s. att de var en bra introduktion till vad ni 

sedan skulle diskutera i grupperna)? framkommer en viss spännvidd i elevsvaren. 

Alltifrån elev 12 som skriver: ”Jättebra, man fattade exakt vad man skulle göra till 

skillnad från andra lektioner där jag brukar tveka”, och elev 8 som framhåller 

genomgångarna som anledning till att hen vågade och kunde uttala sig i gruppsamtalen, 

till elev 10 som tar upp gruppsammansättningen som problematisk: ”Den var ganska 

bra, jag förstod men inte alla i min grupp, vilket drabbade mig då de inte förstod vad vi 
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skulle diskutera”. Några elever tar upp att vissa delar kunde varit tydligare och att det 

fanns viss osäkerhet kring något moment, men att upplägget som helhet var ”bra”. 

Andra tar upp att jag ibland behövde gå ut i grupperna och gå igenom vissa 

instruktioner igen. 

I efterhand kan jag se att de två sista frågorna är ledande i formuleringen: ”Tyckte 

du att de ingångar vi arbetade med […] var ett bra sätt att arbeta med boken […]?” och 

”Tyckte du att de genomgångar vi hade i helklass innan ni skulle samtala i mindre 

grupper var tillräckligt tydliga?” Orden ”bra” och ”tydliga” verkar ledande i 

sammanhanget, vilket måste vägas in i vilka slutsatser som kan dras av materialet. 

 

5 Diskussion och analys 

5.1 Upplägg 

Syftet med studien är att via en egen undervisningspraktik undersöka textsamtalet som 

metod för att bearbeta förståelsen och upplevelsen av en text. I denna del av uppsatsen 

analyseras de resultat som framkommit i studien, relaterat till frågeställningarna. Jag 

diskuterar vilka erfarenheter som kan dras från den konkreta undervisningssituationen, 

och utifrån enkäten analyserar jag elevernas upplevelse av arbetssättet. Jag inleder med 

en diskussion av mina observationer ifrån klassrummet, satt i viss relation till elevernas 

texter. Därefter går jag över till att tolka och analysera om spår av genomförd 

undervisning kan utläsas i elevtexterna, och sedan diskuteras elevernas upplevelse av 

arbetssättet genom att analysera elevernas svar från enkäten. Diskussionsdelen avrundas 

med ett sammanfattande resonemang över vilka erfarenheter som kan dras av 

undervisningssituationen och avslutas med tankar om vidare forskning som tänkbar 

utvidgning av studien.  

 

5.2 Observationer från undervisningen 

I min undervisning har jag haft en sociokulturell ansats i min strävan att skapa 

stödstrukturer för eleverna, för att ge dem verktyg i att utveckla sin förståelse av texten. 

I helklassamtalen hade jag möjlighet att stötta eleverna genom att samtalens fokus var 

på väsentligheter i texten. Jag strävade efter att möta eleven där hen befann sig och att 

vägleda hen vidare genom samspelet i klassrummet. Arbetssättet grundar sig i 

Vygotskijs tankar om den närmaste utvecklingszonen, och föreställningen att människor 

lär sig i samspel med andra (Säljö 2014, s. 305). Jag gav eleverna stöd inför 

gruppdiskussionerna genom att vi först samtalade i helklass, och genom de frågor jag 
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ställde om Vintervikens innehåll. Också elevernas egna frågor och tankar under detta 

moment skulle fungera som ett led i förarbetet inför det egna skrivandet, och vara ett 

stöd för det egna tänkandet. Eleverna gavs möjligheter att kunna vara ett stöd för 

varandra, och agera som ”den kompetente kamraten” för varandra i 

gruppdiskussionerna. Detta arbetssätt tangerar Vygotskijs syn på att kunskap skapas 

genom samarbete (ibid.).  

Vygotskij poängterar även att det är i undervisningssituationen som vi ska ges 

möjlighet att lära oss vetenskapliga begrepp (Säljö 2014, s. 304). För att samtal om 

litteratur ska kunna bli något utöver allmänt tyckande behöver undervisningen 

introducera och inkludera litteraturvetenskapliga begrepp. Då blir samtalet en 

lärandesituation även i den betydelsen att eleven lär sig att tala om vad det är man gör – 

eleven erövrar med andra ord ett metaspråk. De begrepp som jag lyfte i undervisningen 

rörde sådana som är relevanta för att kunna diskutera en text på ett djupare analytiskt 

plan – exempelvis textsamtal, tema och motiv, berättarperspektiv och bildspråk.  

De perspektiv och intryck som jag har antecknat att eleverna gav uttryck för i 

textsamtalen i helklass och i smågrupper visade sig inte sällan ha funnit väg ner i 

elevernas individuella analyser och textarbete. Textsamtalen verkar således ha inneburit 

en möjlighet för eleverna att bredda sin förståelse av bokens innehåll, genom att de fått 

diskutera med andra som har läst samma sak, vilket de sedan har kunnat använda sig av 

i sitt individuella skrivande (angående skapandet av ”den gemensamma texten” se 

Molloy 2008, s. 78). Att eleverna fick ta del av varandras olika intryck av texten, till 

exempel att höra hur dagdrömmarna och berättarperspektivet kunde uppfattas både som 

krångligt och spännande, exemplifierar det Öhman skriver om det intressanta i att ta del 

av skillnader i läsarrespons på samma text (Öhman 2015, s.78f).  

Den upprepade strukturen på arbetsgången – föreläsning/introduktion, 

helklassamtal, gruppsamtal, eget skrivande – föreföll ha fungerat positivt på det sätt 

eleverna redan under andra passet snabbt kom igång att diskutera. Inledningsvis syntes 

en del ”rynkade ögonbryn” när jag presenterade upplägget, men den repetitiva formen – 

med syftet att fungera som stödstruktur i hur den successivt förberedde eleven för det 

individuella skrivandet – verkade snart vinna flera elevers godkännande, eller 

åtminstone acceptans. Däremot verkar det individuella skrivandet ha påverkats mer av 

varje elevs inställning och förkunskap till den aspekt de skulle skriva om: Att först 

samtala om kärlek, eller att först relatera till egna erfarenheter ifrån PRAO, innebar för 

många att de sedan kom igång snabbt med det individuella skrivandet och att de hade 
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mycket att skriva. I samtalen framkom också att det vi pratade om satte igång nya tankar 

hos eleverna – flera elever gjorde exempelvis en koppling mellan vad vi fann i boken 

som relaterade till samhällsklasser och den erfarenhet de nyss gjort på sin PRAO. Passet 

som handlade om att först samtala om bokens form och att sedan reflektera över 

liknelsers betydelse verkade däremot vålla större svårigheter. Även om samtalen kom 

igång bra räckte de inte alltid som stoff för alla elever, på vägen ner i det egna 

skrivandet. När jag märkte att vissa elever stötte på svårigheter lyfte jag problematiken i 

helklass. Molloy skriver om vikten av att diskutera textens konstruktion, dess form 

(Molloy 2008, s. 336). Några elever hade svårt att ta till sig innehållet i Vinterviken på 

grund av att historien berättas såväl genom tillbakablickar, som nutidsskildringar och 

drömsekvenser. Även bildspråket i boken var alltså något som försvårade inlevelsen. 

Därför ansåg jag det vara viktigt att ägna tid åt att diskutera textens form, för att söka 

undanröja de hinder som formen skapade och istället försöka skapa möjligheter för 

eleverna att nå en större förståelse.  

Vid min undervisning utgick såväl helklass- som gruppsamtal från öppna eller 

autentiska frågor (se Dysthe 2008, s. 58f), men det finns fog för att hävda att det även 

fanns mått av en mer traditionell fråga-svarsstruktur. Eftersom elevernas svar skulle 

vara förankrade i hur de tolkat vad som faktiskt stod i texten fanns det en gräns för hur 

rimligt ett svar kunde tänkas vara i förhållande till texten. Med detta vill jag påstå att 

frågorna var öppna för olika tolkningar och svar, men till en viss gräns – och således 

inte helt autentiska. Om frågan ställs i en kontext där syftet är att svaret ska baseras på 

vad som står i en textförlaga så kan följaktligen inte svaret bli vad som helst. Min roll 

och betydelse för hur textsamtalet förlöpte i helklass kan med anledning av detta 

karaktäriseras med vad Tengberg skriver ”att som lärare stå för en viss innehållsligt 

förmedlande hållning”, vilket kan tolkas som uttryck för att vilja behålla en viss kontroll 

(Tengberg 2011, s. 120) 

 

5.3 Syns spår av undervisningen i elevernas texter? – en 

problematisering av undervisningens inflytande   

När resultatet av elevtexterna diskuteras är det två aspekter som framförallt är av 

intresse för studien: Kan undervisningen sägas ha breddat elevernas förståelse för den 

aktuella texten och dess tolkningsmöjligheter? Och kan undervisningens fokus på 

textsamtal sägas ha bidragit till att ge eleverna möjlighet att samla stoff till sina 

individuella textanalyser? Eftersom jag inte analyserat några elevtexter från tiden innan 
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min undervisning med eleverna så ger inte resultatet ett säkert svar på vad som är 

resultatet av min undervisning, och vad eleverna redan hade för relevant förkunskap. 

Den diskussion som nedan förs sker därför med dessa invändningar som fond.  

Likartade resonemang återkommer i flera av elevtexterna, vilket kan vara ett 

resultat av textsamtalen. I undervisningen fokuserade jag även på textnära läsning och 

uppmuntrade eleverna att söka belägg för sina tolkningar (se Tengberg 2011, s. 107f). 

Eleverna verkar ha tagit intryck av detta, genom de olika sätt på vilka de sökt efter och 

funnit händelser i boken som belägger temat kärlek. I elevtexterna nyanseras skildringen 

av boken som kärleksroman genom att eleverna tar upp flera olika delar som visar på 

kärlek, och genom reflektioner över att temat är centralt och genomgående viktigt för 

handlingen och karaktärerna. Kommentarer som ”Det är så det blir om man kommer till 

en miljö man inte är van vid. Om jag t.ex. hade kommit till ett slott så hade [jag] lakt 

märke till oerhört mycket saker”, visar också att eleven till viss del kunnat identifiera 

sig med karaktären i boken – vilket kan tolkas som ett exempel på den personliga 

förankring som Rosenblatt vill framhålla (Rosenblatt 2002, s.64f). I elevtexterna finns 

också resonemang kring berättarperspektiv, vilket vi fokuserade mycket på i 

undervisningen. Att eleven tar upp det i sin text kan tolkas som att eleven har insikt i 

hur det sätter sin prägel på berättelsen.   

I flera elevtexter finns tendenser till en värderande jämförelse mellan boken och 

filmen. Detta förhållningssätt kan vara något som uppstått inom grupperna – i mina 

anteckningar från gruppdiskussionerna har jag på ett ställe noterat att en grupp elever 

diskuterat ”vilken version som var bäst”. I instruktionerna efterfrågades dock inte en 

värderande jämförelse. Att en sådan ändå uppkommit kan möjligtvis förklaras av att det 

är förhållandevis lätt att tänka i de banorna efter att som läsare/åskådare ha tagit del av 

samma historia, men skildrad i olika medier. Situationen kan också framhållas som ett 

exempel på hur diskussionerna gav utrymme för eleverna att diskutera egna frågor. 

 

5.4 Hur upplevde eleverna detta arbetssätt? 

I flera av elevsvaren uppmärksammas nyttan med att få ta del av andras perspektiv och 

några elever uttrycker att de har lättare att tala i mindre grupper. Detta visar på 

smågruppernas förtjänster i att flera röster görs hörda (se Dysthe 1996, s. 120f). I några 

elevsvar framhålls arbetssättet som givande vad gäller att utveckla sina tankar och 

åsikter kring innehållet, samt som bidragande orsak till att läsaren fick gå mer på djupet 

i boken. Jag tolkar elevsvaren så att det skapats fler möjligheter till ett flerstämmigt 
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klassrum än om vi enbart haft diskussioner i helklass. Som helhet drar jag slutsatsen att 

arbetssättet inte verkar ha hämmat dialog och flerstämmighet – även om elevsvaren 

visar att det på sina håll funnits mer att önska vad gäller gruppdynamik och 

diskussionsklimat. Några elever uttrycker nämligen ett visst mått av kritik över att det 

ibland kunde uppstå diskussioner om annat än boken. Att eleverna var i samma 

diskussionsgrupper varje gång var antagligen en fördel. Då kunde de lära känna 

varandra som diskussionspartner, vilket gav dem en trygghet och samtalen kom då 

igång lättare. Naturligtvis kunde förhållandet också bli det motsatta – om 

gruppdeltagarna kände sig otrygga med varandra eller om talutrymmet inte fördelas 

någorlunda jämnt skulle det kunna påverka diskussionsklimatet negativt.  

 

5.5 Vilka erfarenheter kan dras från undervisningssituationen?  

En nackdel med studiens upplägg är att denna inte innefattar ett jämförbart textunderlag 

vad gäller elevtexter. Rimligen gör detta det svårare att kunna urskilja vad som är ett 

resultat av min undervisning, till skillnad mot den förkunskap eleven redan hade. 

Ytterligare en nackdel är att upplägget inte inkluderade inspelade intervjuer eller 

åtminstone till viss del filmat material. Att enbart mina observationer och anteckningar 

ligger som grund för redovisat resultat av lektionerna kan räknas som att studien ur 

denna aspekt brister i materialets detaljrikedom. Transkriberat intervjumaterial med 

eleverna hade adderat ytterligare röster och insikter om förtjänster och brister med 

upplägget. 

Att textsamtalet utvecklat elevernas insikt om texters tolkningspotential och att 

det i övrigt stärkt deras litterära förståelse sett över tid är för mycket sagt. De till 

övervägande del positiva elevomdömen som fällts om samtalens betydelse – både för 

eleven att själv våga ta ordet men också för upplevelsen att texten blev enklare att förstå 

– kan tolkas på åtminstone två sätt: att elever uppvisar en välvilja mot lärare och 

undervisningssituation, men också att det faktiskt till viss del stämmer. 

Till studiens förtjänster hör det faktum att flera av elevernas svar, i både enkät och 

elevtext, ligger nära varandra, vilket kan tyda på att samtalet haft betydelse för hur 

eleverna tagit vara på åsikter och tankar som kommit fram i samtalet. Upplägget byggde 

på forskningsunderlag om textnära läsning och textsamtal. En förtjänst med det är att 

jag kände en trygghet i att mitt underlag vilade på solid grund, på forskning och 

beprövad erfarenhet, vilket stärkte mig i min lärarroll. Jag hade tilltro till den metod vi 



 

 28 

arbetade efter i klassrummet, vilket jag upplever som en viktig förutsättning för 

eleverna att kunna känna detsamma.  

 

5.6 Vidare forskning 

För att kunna dra mer välgrundade slutsatser bör en fallstudie likt denna resultera i en 

utvidgning av studien. Intervjuer med såväl lärare som elever, under och efter studien 

hade kunnat ge extra tyngd och ökad kunskap om effekterna av undervisningen, och av 

arbetssätt och metoder (jfr exempelvis Tengberg 2011, s. 257–295). Att i ett vidare 

perspektiv studera elevarbeten gjorda före och efter företagen studie vore likaledes 

intressant.  

Jag gjorde bedömningen att låta eleverna utföra fri skrivning denna gång på grund 

av de något snäva tidsramarna för studien. Det hade dock varit intressant att se resultatet 

av om undervisningen inkluderat lärande och bruk av olika texttyper. Cirkelmodellen, 

en modell som ger stöd i undervisningsprocessen så att eleverna lär sig skriva väl 

fungerande texter, beskrivs utförligt i ”Cirkelmodellen för lärare och elever” (Lindén 

Olofsson m.fl. 2016, s.91ff). Genom modellen fokuseras interaktion mellan lärare och 

elever, och mellan elev och elev. Undervisningen delas in i fyra faser: bygga upp 

kunskap, studera texter, skriva gemensamt och skriva individuellt. Först i den sista fasen 

arbetar alltså eleven självständigt, men då med de övriga tre faserna som stöttning och 

modell för hur den aktuella texttypen ska utformas (Lindén Olofsson m.fl. 2016, s. 92). 

Det lektionsupplägg jag planerade hade, om tid funnits, med fördel kunnat inkludera 

bruket av cirkelmodellen. Arbetssättet att successivt och med stöttning förbereda eleven 

för det självständiga arbetet rimmar väl med arbetssätt och metod i övrigt.    
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 IV 

 
Bilagor 

Bilaga 1  

I rollen som undervisande lärare  

Med intentionen att understödja textsamtalet som metod, för att söka utveckla elevers 

förståelse av det lästa, utformar jag ett lektionsupplägg som står på fyra ben: föreläsning 

och helklassamtal följt av gruppsamtal, samt individuellt skrivande. Som komplement 

till diskussioner och skrivande ger jag eleverna frågor att ha som utgångspunkt för 

diskussion, samt sidförslag i boken. De senare kan eleverna använda som referens i sitt 

arbete. Lektionsupplägget följer denna struktur, i ett upprepat mönster: en inledande 

föreläsning som behandlar en aspekt av boken följs upp av att vi samtalar om detta i 

helklass. Sedan delar jag in eleverna i grupper om fyra och skriver på tavlan upp 

frågeställningar som relaterar till den aspekt vi diskuterar, samt sidförslag i boken. 

Slutligen skriver eleverna individuellt ner sina egna tankar kring hur de tolkat olika 

aspekter av boken.   

Första passet stämmer jag av med eleverna vad de tyckt om boken. Jag går 

igenom hur vi kommer att arbeta med den (med metoderna textsamtal och textnära 

läsning) och hur själva redovisningen av det lästa kommer att gå till. Eleverna 

introduceras för vad som menas med berättelsers tema och motiv, och hur vi kommer att 

arbeta med dessa begrepp. Under lektionerna arbetar vi sedan med en ingång till boken i 

taget.  

Kommentar: Det upprepade mönster som lektionerna bedrivs enligt är ett sätt att 

skapa en stödstruktur för eleverna, en process vilken syftar till att stegvis bryta ner ett 

innehåll för eleverna, och ge dem möjlighet att samla på sig förkunskaper inför det 

individuella skrivandet.  

Som stöd för att få idéer till det egna skrivandet får eleverna alltså gruppsamtalen, 

men också frågeställningar och sidförslag från mig. Jag poängterar att frågeställningar 

ska fungera som inspiration, och att det är både bra och önskvärt att de leder till vidare 

frågor från eleverna själva. 

Kommentar: Sidförslagens funktion är ett verktyg jag använder mig av för att alla 

elever, inte enbart de med läsvana, ska få en hjälp på vägen i att hitta ställen i boken där 

de olika ingångarna på ett mer eller mindre tydligt sätt kan sägas framgå eller 

exemplifieras.   
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Andra passet arbetar vi med bokens form, utifrån berättarperspektiv och språk. 

Jag föreläser om bildspråk, och eleverna får i läxa att skriva egna liknelser till nästa 

lektion. Utgångsläget för gruppsamtalen handlar om att söka klarhet i berättarens val av 

liknelser, att resonera om de språkliga och innehållsliga effekterna.  

Tredje passet diskuterar vi bokens klasstematik. Efter ett inledande helklassamtal 

visar jag en kortfilm där ungdomar med olika bakgrund berättar om sin syn på klass 

som begrepp, och om hur de ser på framtiden. Eleverna har varit ute på PRAO och vi 

diskuterar klassbegreppet relaterat till yrkesval med bakgrund av kortfilmen och 

elevernas egna tankar. Eftersom en del av detta pass gick åt till elevernas PRAO-

redovisningar så finns det inte någon tid till gruppsamtal. Passet avslutas därför med 

individuellt skrivande. 

Fjärde och femte passet ser vi filmatiseringen av boken. Jag delar ut de 

frågeställningar som eleverna ska arbeta med. Sjätte passet föreläser jag om olika 

verktyg vid en jämförande analys av film och bok. Detta tar större delen av passet i 

anspråk, så eleverna får sedan övergå till att arbeta enskilt med frågeställningarna. De 

får slutligen ägna de två närmast följande lektionerna åt att färdigställa det individuella 

skrivarbetet. 
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Bilaga 2  

Instruktioner  

Detta är den instruktion som eleverna fick under det första passet. 

 

Instruktion  

1. Under de kommande lektionerna ska vi arbeta med boken Vinterviken på ett sätt 

som kanske är nytt för er. Vi kommer att ”bryta ner” bokens innehåll i olika delar, och 

arbeta med en del i taget = en del per lektion. För varje pass gäller ungefär samma 

arbetsgång:  

• Varje pass startar med en kort föreläsning, som berör någon del av 

boken. Efter det samtalar vi i helklass om de tankar ni fått utifrån 

föreläsningen och utifrån vad ni har läst i boken. Det kallas att vi för 

ett textsamtal = vi pratar om en text som vi har läst. 

• Sedan fortsätter ni textsamtalet i mindre grupper. 

• Slutligen skriver ni ner era individuella tankar kring vad vi har 

diskuterat. Till hjälp för att få idéer till det egna skrivandet har ni alltså 

helklass- och gruppsamtalen.  

• Jag kommer även att ge er sidförslag inför varje gruppsamtal – alltså 

förslag på ställen i boken där man på något sätt kan hitta exempel på 

det vi har pratat om.  

2. Första passet kommer vi att gå igenom vad en boks tema och motiv innebär. 

3. Andra passet kommer vi att prata om bokens form – vilket sorts språk boken är 

skriven i och vem som är berättaren i boken, samt lära oss vad bildspråk är. 

4.  Tredje passet diskuterar vi bokens klasstematik och kopplar detta till era 

erfarenheter av att vara ute på PRAO. 

5. Slutligen kommer vi att se filmatiseringen av boken, för att jämföra hur bokens 

innehåll kan visas på ”vita duken”.  

6. Det egna skrivandet från varje lektion ska resultera i ett skriftligt arbete om 

Vinterviken. 
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Bilaga 3  

Diskussionsfrågor  

Detta är de diskussionsfrågor som eleverna fick som utgångspunkt för gruppsamtalen, 

för att komma ”igång” med samtalen.  

 

Tema: Kärlek 

1) På vilka sätt kan man säga att kärlek är ett stort tema i boken?  

2) Hur märks det att kärlek är viktigt för John-John? 

3) När förälskar han sig i Elisabeth och hon i honom och hur vet vi det?  

  

Liknelser 

 1) På s. 35 skriver John-John att ” tystnaden är bedövande”. På s. 46 skriver han att 

Sluggo är ” lika ljudlös som en grävskopa”. Diskutera, vad menar John-John? 

2) John-John berättar alltså ofta i liknelser. Välj ut några av John-Johns liknelser som du 

tycker är bra, och förklara vad han menar med dem. Beskriv också varför du tycker att 

de är bra.   

 

Skildring av klass  

1) Hur gestaltas klasskillnaderna i boken?  

2) Av sättet som John-John beskriver Elisabeths hem och familj på så förstår vi att detta 

inte är John-Johns vardag. Hur märks det? 

 

Jämför bok och film  

I boken inleds varje kapitel med John-Johns ”Oh bröder, Oh systrar” etc. Det är ett slags 

dagboksperspektiv med tillbakablickar i berättelsen. Det gör att vi bättre kan förstå 

John-Johns handlingar och reaktioner: varför han hatar Skithuvet, hur mycket han älskar 

sin syster och sin mamma, vänskapen med Sluggo osv.  

1) Hur har man gjort i filmen?  

 

Kärlek  

Inom film kan kärlek visas genom att man spelar ljuv musik och har en varm belysning.  

2) Hur uppnår man den stämningen i boken? Jämför kap 24 i boken med filmscenen där 

John-John kommer hem till Elisabeth mitt i natten för att tala om att han älskar henne. 

Där finns både likheter och skillnader.  



 

 VIII 

3) Vilken kärleksscen föredrar ni? Den i ord eller den i bild? Varför? 

 

Klass 

I Vinterviken spelar klasskillnaderna en viktig roll. I filmer visas miljön samtidigt som 

själva historien berättas. Då är det viktigt att varje detalj stämmer.  

4) Hur gestaltas klasskillnaderna i filmen? Betrakta t ex. inledningsscenen där kameran 

sveper över ett höghusområde, och lite senare en dyr bil som kör in i ett flott 

villaområde samt interiören (inredning inomhus) med fin konst och vackra glas. Du kan 

också jämföra hur personerna i filmen är klädda, uppför sig och pratar (Elisabeth, 

Skithuvet, Sluggo, föräldrarna osv). 

 

Liknelser 

Liknelser och metaforer förstärker den stämning och känsla som författaren vill berätta, 

utan att det blir övertydligt. Läs sid. 60, där John-John hotar Skithuvet med pistol: 

”Stora tårar rullar nerför kinderna på henne och krossas med ett öronbedövande dån mot 

golvet.”  

5) Hur skulle en sådan mening kunna gestaltas på film?  

7) Samma sida, s. 60: ”Jag ser hur pistolpipan darrar. Den svänger fram och tillbaka 

som en trasig vindrutetorkare.” Vad vill John-John beskriva för känsla? Går liknelsen 

att översätta till film och i så fall hur? 

 

(Frågeställningarna är, med vissa undantag och smärre korrigeringar, hämtade från Falk 

& Lagergren 2016) 

  



 

 IX 

Bilaga 4  

Enkät 

Detta är den enkät i vilken eleverna skulle utvärdera undervisning och lektionsinnehåll, 

utifrån följande frågor:    

 

1. Vad tyckte du om att samtala i mindre grupper före varje skrivuppgift? Beskriv 

hur du tänker. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tyckte du att de ingångar vi arbetade med (kärlek, klass, liknelser, jämförande 

analys av filmen och boken) var ett bra sätt att arbeta med boken och filmen? Motivera 

ditt svar. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tyckte du att de genomgångar vi hade i helklass innan ni skulle samtala i mindre 

grupper var tillräckligt tydliga (d.v.s. att de var en bra introduktion till vad ni sedan 

skulle diskutera i grupperna)? Förklara hur du tänker. 

 

  

 

 

 

 

Stort tack för dina svar, och för din insats under lektionerna!   


