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Sammanfattning 

Syftet med min studie är att undersöka om det finns ett samband mellan högläsning, 
boksamtal och den individuella skrivutvecklingen. Det grundar sig i min tro att den 
skönlitteratur eleverna läser påverkar hur de uttrycker sig i skrift. För att ta reda på om 
det finns något sådant samband valde jag göra en kvalitativ undersökning utifrån 
experimentell design. Undersökningen genomfördes på en mindre grupp elever i år 3 
vid fyra tillfällen under vårterminen 2007. Vid varje tillfälle läste jag högt ur av mig 
vald bok. Jag valde medvetet böcker som eleverna vanligtvis inte läser för att de skulle 
vara opåverkade av genren. Efter varje högläsningstillfälle samtalade vi om det lästa. 
Varje tillfälle avslutades med att eleverna fick skriva egna texter utifrån våra samtal. 
Därefter analyserade jag samtliga elevtexter utifrån vad vi samtalat om.  

Resultatet av de analyser jag gjort av elevernas texter visar att de påverkats, om än i 
olika grad och på olika sätt, av vad vi läst och samtalat om. Sammanfattningsvis ser jag 
ett behov av att lärare samtalar mer kring den skönlitteratur som läses i skolan samt att 
lärare medvetet låter elever ta del av olika genrer inom litteraturen för att ta till sig språk 
och struktur från dessa för att i förlängningen tillämpa det i sitt eget skrivande. 
Därigenom ges eleverna möjlighet att utveckla sitt skriftspråk. 

Nyckelord 

Skönlitteratur, högläsning, boksamtal, skrivutveckling, läsupplevelse  

Abstract 

The aim of this study is to find out whether there is a correlation between fictions 
reading, book talk and writing. Since my assumption is that children’s literature reading 
effect their writing development I decided to make a qualitative survey out of 
experimental design to find out if there is such a correlation. My study took place 
during the spring semester of 2007 at four occasions. I met a small group of pupils in 
grade 3 in elementary school. At each occasion I read from a book of my choice. I 
deliberately chose a book from a genre the pupils would be unaffected by. Thereafter 
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we had a discussion about what just had been read. Each session ended by the pupils 
getting to write their own texts inspired from what we had talked about.  

The results of the analyses I did of the pupils’ texts showed that they were influenced by 
the reading and talking. Although the outcomes differenced rather a lot both between 
individuals and in what way they were affected. My conclusion is that it is very likely 
that students who are given the opportunity to read different kinds of genres and 
participate in discussions around literature will increase there skills in writing and also 
understand and be familiar with more complex types of texts. 

Keywords 

Fiction, loud reading, book talk, writing development, reading experience  
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Förord 

Jag vill först och främst tacka de elever som medverkat i min studie samt den lärare som 
låtit mig avbryta den ordinarie undervisningen vid flertalet tillfällen för att låna dessa 
elever. Jag vill också tacka min handledare Kristin Hallberg för god vägledning och 
värdefulla synpunkter genom hela mitt arbete. 



 

3

  
1. Inledning och bakgrund  

Som blivande lärare för barn i de lägre åldrarna väntar mig ett viktigt uppdrag. Då 
förväntas jag äga förmågan att förmedla den grundläggande kunskap som läsning och 
skrivning är. En kunskap som ska ge eleven färdigheter att klara av den fortsatta 
skolgången. Men också färdigheter att i sinom tid möta de krav vårt moderna samhälle 
ställer på individen när det gäller att kunna uttrycka sig i tal och skrift samt att själv kunna 
tillgodogöra sig och värdera skriftspråket.  

Regelbundna möten med skönlitteratur från tidig ålder främjar såväl läs- som skriv-
inlärningen och således också språkutvecklingen.1 Det bör därför gå att påverka 
språkutvecklingen med hjälp av skönlitteratur – såväl genom självständigt läsande som 
genom högläsning. Talspråket skiljer sig från skriftspråket bland annat i det avseendet att 
man inte använder samma typ eller stil av ord. Ordförrådet spelar en stor roll för den 
fortlöpande skriv- och läsutvecklingen och det är därför angeläget att ta del av skrivna 
texter för att kunna utveckla sitt ordförråd2. Att få tillgång till ett visst språk i ett visst 
litterärt verk kan vara en hjälp att sätta ord på sådant man inte kunnat uttrycka själv 
tidigare, men ändå känt eller erfarit.  

Min erfarenhet av det jag sett när jag varit ute i skolor och den litteratur jag tagit del av 
inom området, är dock att man som lärare inte alltid har en medveten tanke bakom varför 
och hur man använder skönlitteraturen i undervisningen. Det är, anser jag, viktigt att skilja 
på vilka böcker som läses privat i hemmet och vilka böcker som väljs för läsning i skolan. 
Där har jag som lärare ett stort ansvar i valet av litteratur för såväl högläsning som tyst 
läsning. Det ska finnas ett medvetet syfte med alla val som görs. Syftet kan vara ett led i 
den demokratiska fostran, möte med andra kulturer, möte med andra länder, historiska 
händelser, som utgångspunkt för att arbeta med ordklasser etc. Att läsa skönlitteratur enbart 
för lästräning är inget självändamål, lästräning kan lika gärna göras i faktaböcker eller i 
dagstidningarnas sportbilagor. 

Många språkforskare3 är av den uppfattningen att man genom att bearbeta det lästa i form 
av till exempel samtal kan främja språkutvecklingen. För att min studie inte ska bli alltför 
omfångsrik väljer jag att fokusera på sambandet mellan högläsning, boksamtal och 
skrivutveckling men tar även upp skönlitteratur i undervisningen ur ett mer generellt 
perspektiv. När jag fortsättningsvis använder begreppet boksamtal avser jag att tillsammans 
med andra samtala om innehållet i en bok som lästs gemensamt. Utgångspunkten för detta 
samtal är Chambers4 Jag undrar-samtal som redogörs för i min metodbeskrivning nedan. 

                                                

 

1 T.ex. Snow, 1998. 

2 Myrberg, 2004. 

3 T.ex. Liberg m.fl., 2003; Myrberg, 2003; Snow, 1998. 

4 1993. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Jag anser att den enskilda elevens läsvanor påverkar det språkbruk och den struktur 
han/hon använder vid skrivandet av egna texter och berättelser. Utifrån det antagandet 
väljer jag att undersöka om det går att påverka elevens skrivutveckling genom att läsa 
skönlitteratur som måhända inte skulle ha valts i första hand om eleven själv fick välja, för 
att därefter samtala om det lästa. Detta för att eleven ska få möta texter som har ett språk 
och ett innehåll som han eller hon inte kommer i kontakt med dagligdags och som således 
är främjande för dennes ordförråd och i förlängningen dennes språkbruk. Med 
utgångspunkt i dagens positiva syn på det individuella lärandet är syftet med min studie att 
undersöka om det finns ett samband mellan högläsning, boksamtal och den individuella 
skrivutvecklingen. Den frågeställning jag arbetar utifrån är: 

 

Går det med hjälp av skönlitterär högläsning med efterföljande boksamtal att 
påverka skrivutvecklingen och i så fall, hur visar det sig hos den enskilda eleven? 

3. Litteraturgenomgång 

3.1 Läs- och skrivinlärning 
Det har i mer än 30 år pågått ett så kallat läskrig mellan forskare både i Sverige och 
utomlands. Oenigheten består i läsinlärningsmetoder, orsaker till läs- och skrivsvårigheter 
samt hur god läs- och skrivpedagogik bör se ut. De pedagogiska metoder och arbetssätt 
som väckt starka känslor hos forskarna är bland annat Whole Language och fonologiskt 
baserad läsinlärning.5  

Whole-language-förespråkarna6 uppfattar primärt läsningen som en kommunikativ process 
där all läsning bör utgå från att det handlar om att kommunicera, så även nybörjarläsning. 
Förespråkarna anser att läsinlärningen är en naturlig språklig process som startar i och med 
att eleven börjar producera egna texter. Förespråkarna för den fonologiskt baserade 
läsinlärningen (phonics) utgår från att skriftspråket är konstruerat av människan och måste 
automatiseras, det vill säga att man lär sig att avkoda de symboler som skriftspråket är 
uppbyggda av. Vidare tror man inom denna tradition att det krävs anpassade texter för 
själva läsinlärningen och att det är skillnad på nybörjarläsning och rutinerad läsning. Inom 
phonics-traditionen handlar det mycket om respekten för kunskap och man underbygger all 
teori på forskning.7  

Phonics-traditionen stöds av majoriteten av de svenska forskarna inom områdena 
läsinlärning, läs- och skrivsvårigheter och läs- och skrivpedagogik enligt Myrbergs rapport 
                                                

 

5 Myrberg, 2003. 

6 De främsta förespråkarna är Goodman och Smith. Frost, 2002:11. 

7 Frost, 2002. 
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från Konsensusprojektet.8 En förutsättning för att kunna avkoda skriftspråkets symboler är 
fonologisk medvetenhet. Det är därför viktigt att barnet redan från tidig ålder får träna sig i 
detta genom bland annat språklekar, rim och ramsor. Men det räcker inte bara med rim och 
ramsor. Barnet måste också bli medvetet om att: 

man kan leka med ordens beståndsdelar, skapa nya ord genom att ta bort, flytta eller lägga till 

språkljud, skapa ’hemliga språk’ och hitta språkljud, stavelser och innehållsord inne i längre ord9. 

Konsensusrapporten betonar att det är viktigt att som lärare arbeta systematiskt och utöka 
svårighetsgraden för att nå önskad effekt; att förstå varför man håller på med språklekarna. 
Att fonologisk medvetenhet bevisligen underlättar läsinlärningen får stöd även hos Snow10 

som menar att ju tidigare man börjar träna den fonologiska medvetenheten desto större är 
chanserna att förebygga framtida läs- och skrivsvårigheter. Men det räcker inte endast med 
att vara en god avkodare för att definieras som läskunnig; man måste också förstå det man 
avkodar: 

Läsförståelse och ordförråd utvecklas genom att samtala om texter man läser gemensamt i 

klassen, genom att läsa flera olika texter om samma sak i stället för att förlita sig till en lärobok, och 

genom att läsa texter som utmanar elevens fantasi och föreställningsförmåga. 11  

I Myrbergs konsensusrapport betonas vikten av en pedagogik som knyter samman tala-
läsa-skriva.12 Förutom språklekarna är högläsning ett grundläggande verktyg att hjälpa barn 
att förstå sambandet mellan tal och skrift. Högläsning främjar både den syntaktiska och den 
fonologiska förmågan liksom ordförrådsutveckling och medvetenhet om berättelsens 
strukturer. För att högläsningen ska få den effekten är det dock viktigt att man som lärare 
bearbetar det lästa genom till exempel samtal, frågor och erfarenhetsutbyte elever 
emellan.13  

3.2 Språkutveckling 
Språkvetaren Ulf Teleman menar att språkutvecklingen bearbetas under hela skoltiden, i 
alla ämnen och att målet för eleven är att denne ska  

kunna klippa navelsträngen till skolan och fungera på egen hand.14  

Teleman talar om tre dimensioner när det gäller språkutvecklingen. Han kallar dem den 
strukturella, den funktionella och den pedagogiska.15 Den strukturella, menar Teleman, 

                                                

 

8 Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och skrivsvårigheter, 2003. 

9 Myrberg, 2003:8. 

10 Snow, 1998:151. 

11 Myrberg, 2003:8. 

12 2003. 

13 Ibid. 

14 1989:10. 

15 1989. 
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handlar om hur barnet tar till sig det språkliga normsystemet såsom ord, grammatik och 
textmönster. Den funktionella dimensionen koncentrerar sig på det kommunikativa och det 
kognitiva, till exempel läsa, skriva, lyssna, tänka och där allt är situationsbundet. I den 
tredje dimensionen, den pedagogiska, sätts språkutvecklingen in i ett pedagogiskt 
perspektiv. När det gäller den funktionella dimensionen menar Teleman att elevens 
uppfattning om sig själv som språkbrukare är en stark faktor när det gäller den språkliga 
utvecklingen. En elev som ser sig själv som en skribent tar till sig skriftspråkets knep i 
form av stavning och skriftspråkstypiska uttryckssätt även när det inte behövs för 
förståelsen av innehållet. Den som däremot inte ser sig som en skribent tar inte till sig mer 
än vad som behövs för att förstå själva läsningen. Teleman säger vidare att  

Den pedagogiska konklusionen är given: endast en undervisning som leder till att eleven ser sig 

som en (potentiell) skribent kan bli verkligt framgångsrik.16 

Här menar jag att boksamtal är ett sätt att medvetandegöra eleverna på att författaren vill 
något med sin text och därigenom få dem att själva bli medvetna om att genom olika sätt att 
uttrycka sig och använda språket kan han eller hon förmedla något och på så sätt utveckla 
sitt skrivande.  

3.2.1 Högläsning 

Svensson17 menar att högläsning för med sig mycket positivt när det gäller språkutveckling. 
Utöver den närhet och gemenskap som högläsningen skapar ger det också en insikt om hur 
språket fungerar och är uppbyggt. Högläsningen ger barnet en vana att lyssna till det 
skrivna språket och skapar intresse för att själv lära sig läsa. Med högläsningen utökas 
också barnets ordförråd och det lär sig att det finns olika sätt att uttrycka sig på. Svensson 
menar vidare att man vid valet av böcker inte ska tveka att välja böcker som anses svåra då 
dessa kan ge en både annorlunda och värdefull språklig upplevelse. Svensson skriver att:  

Samtal om det lästa påverkar språkutvecklingen mer positivt än om man enbart läser en bok rakt igenom utan 

diskussioner.18  

Även Chambers19 anser att vi genom att samtala med barn om vad vi läst hjälper dem att 
kunna uttrycka sig om annat i livet. Detta får stöd också hos Simonsson som hänvisar till 
forskning som visar att:  

läsning för barn, barns eget bokläsande, språkutveckling och framgång i skolan är saker som är 

intimt knutna till varandra. 20 

3.2.2 Skrivutveckling 

Att läsning generellt bidrar till skrivutvecklingen är en vedertagen uppfattning bland 
språkvetare. Bland annat har detta dokumenterats i en översiktsstudie av Krashen.21 Denna 

                                                

 

16 Ibid. s. 11. 

17 1995. 

18 1995:33. 

19 1993. 

20 2004:31. 
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studie visar också på undantag från detta samband, det vill säga personer som läser mycket 
men har svårt att uttrycka sig i skrift och personer som läser väldigt lite men som ändå är 
bra skribenter.  

Den kanadensiska skriv- och läspedagogen Frank Smith, som är en stark förespråkare för 
Whole-language pedagogiken, poängterar också den nära relation till varandra som läsning 
och skrivning utgör. Detta gäller både allmänt och mer genrespecifikt. Han menar att en 
central faktor i ett barns skrivutveckling är att barnet uppfattar sig själv som medlem av 
läsarklubben och skrivarklubben.  

De [barnen] måste läsa som en författare för att lära sig skriva som en författare.22 

Hansen23 vid Danmarks Lärarhögskola, har forskat om elevers läs- och skrivutveckling i 
grundskolan. Hon anser att ett integrerat arbete med läsning, skrivning och muntliga texter 
samt ett medvetet arbete med texter och språk är avgörande för elevers språkutveckling. 
Hansen menar att allt detta sammantaget utgör en skriv- och lässpiral. Vidare poängterar 
hon att det viktigaste när man arbetar på detta sätt är det pedagogiska samtalet.  

Liberg m.fl.24 menar att det är viktigt för läs- och skrivutvecklingen att man är textrörlig. 
Det talas om framåtriktad textrörlighet25 respektive bakåtriktad textrörlighet.26 Här nämns 
även utåtriktad textrörlighet, vilket betyder att man äger förmågan att kliva ut ur texten och 
applicera innehållet på egna erfarenheter och förkunskaper. För att ta till sig dessa 
textrörlighetsstrategier är det, enligt Liberg m.fl., viktigt att barnen tidigt får möta den 
skriftspråkliga världen, redan innan barnen är läs- och skrivkunniga. Vidare sägs: 

Att läsa och skriva tillsammans och att samtala kring det som man läser och skriver, är sannolikt 

det allra viktigaste stödet som man kan ge för att barns och ungas läsande och skrivande ska 

utvecklas.27  

3.3 Att arbeta med skönlitteratur i undervisningen 
När vi som lärare tar in skönlitteraturen i undervisningen är det av stor vikt att vi har ett 
syfte med detta. Hallberg menar att: 

målet för allt litteraturarbete är att utveckla och aktivera elevernas språk, såväl muntligt som skriftligt och att 

stimulera till läsning.28  

                                                                                                                                                   

 

21 1984. 

22 Smith, 1983:562. 

23 1999. 

24 2003. 

25 Att använda det man redan läst eller skrivit för att förstå det som kommer längre fram i texten eller för att skapa en 

fortsättning i sitt skrivande. Liberg m.fl., 2003:32. 

26 Att använda det man just läst eller skrivit för att fördjupa sin förståelse av det man läst tidigare i texten eller för att 

förändra det man skrivit tidigare. Liberg m.fl., 2003:32. 

27 Liberg m.fl., 2003:32. 
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Detta överensstämmer väl med ett av svenskämnets syften enligt Skolverkets kursplan: 

Ge eleverna möjlighet att använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva 

samt att uppleva och lära av skönlitteratur29 

Hallberg understryker att vi inte får glömma att böckerna alltid måste uppfattas som just 
skönlitteratur även när de används i skolundervisningen. Hallberg betonar också att 
skönlitteraturen inte får upplevas som belöning när man till exempel hunnit klart med en 
uppgift. Inte heller får den upplevas som mindre betydande än läroboken.  

Den amerikanska professorn och litteraturvetaren Louise M. Rosenblatt talade redan för 
närmare 70 år sedan om att en av våra främsta uppgifter när vi undervisar i litteratur är att 
förmå den enskilda eleven att utifrån sina erfarenheter skapa mening i de texter som läses. 
Istället för interaktioner talar Rosenblatt om att utveckla fruktbara transaktioner30 mellan 
läsare och text och hon menar att: 

Läsning har tidigare alltför ofta uppfattats som en interaktion, där den tryckta sidan inpräglar sin mening i 

läsarens medvetande eller läsaren drar fram den mening som finns inbäddad i texten. I själva verket är läsning 

en konstruktiv och selektiv process över tiden i ett särskilt sammanhang. Relationen mellan läsaren och 

tecknen på sidan försiggår i en spiralformad rörelse, där ena parten hela tiden påverkas av vad den andra har 

bidragit med.31  

Rosenblatt gör också skillnad på att läsa ett litterärt verk och att läsa till exempel en 
lärobok i biologi. Hon benämner den litterära läsningen för estetisk läsning där de 
känslomässiga aspekterna väger tungt. Att jämföra med efferent32 läsning som har ett 
praktiskt syfte, till exempel att senare kunna svara på frågor till texten. Rosenblatt 
poängterar att läsaren i sin transaktion med texten kan gå mellan estetisk och efferent 
läsning. Nikolajeva33 menar att det skönlitterära språket skiljer sig från både talspråket och 
sakprosans språk. Till skillnad från sakprosans språk är det skönlitterära språkets främsta 
syfte att förmedla en estetisk upplevelse och att det inte bara tillåter utan kräver tolkning. Det tilltalar 

alla våra sinnen genom att frammana syner, ljud, lukter, smaker och känseln. Det stimulerar intellektuell och 

emotionell respons.34 Vidare anser Rosenblatt att eleverna är i behov av att förstå hur de olika 
litterära formerna är uppbyggda. Ett av de bästa sätten att skapa denna förståelse är, enligt 
Rosenblatt, att låta eleverna skriva egna påhittade berättelser och därigenom erfara att det 
inte går att skilja formmässiga och konstnärliga problem från problemet att beskriva den 
sinnestämning som boken är avsedda att förmedla. Detta stämmer väl överens med 
Skolverkets kursplanemål att sträva mot i ämnet svenska: 

                                                                                                                                                   

 

28 Hallberg, 1993:5. 

29 Skolverket, 2007. 

30 Min kursivering. 

31 2002:36. 

32 Från latinets effero, som betyder föra bort. Rosenblatt, 2002:41. 

33 Nikolajeva är professor i litteraturvetenskap och docent i barnlitteraturforskning. 

34 Nikolajeva, 2004:236. 
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Genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i 

språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang. 35 

3.1 Forskning inom området 

Den forskning jag har tagit del av inom området är två deskriptiva studier om hur arbetet 
med skönlitteratur ser ut i dagens svenska skolor. Det finns mig veterligen ingen forskning 
som visar på det direkta sambandet mellan läsande av skönlitteratur och skrivutveckling. I 
inledningen till sin doktorsavhandling skriver dock Ewald36 att: 

Mina erfarenhetsbaserade lärarkunskaper och min praktiska yrkesteori /…/ säger mig att 

litteraturläsningen i skolan och en aktiv språklig och social interaktion kring denna kan bidra till att 

utvidga elevernas erfarenhets- och kunskapsvärldar och samtidigt främja deras språkutveckling.37  

I avhandlingen skildrar Ewald hur arbetet med skönlitteratur ser ut i fyra olika skolor i 
södra Sverige. Avhandlingen bygger på Ewalds fältstudier under åren 2000-2004 då hon 
följt lärare i skolans mellanår och deras arbete med skönlitteratur ur ett didaktiskt 
perspektiv. Hon konstaterar dock att det inte finns någon medveten didaktisk hållning när 
det gäller litteraturläsningen utan att den är mer eller mindre självgående. Bland annat 
saknas kritiska analytiska reflektioner av de texter som eleverna läser, inte heller 
genomförs några fördjupade samtal om det lästa. 

Molloy38 har, liksom Ewald, genomfört en studie om litteraturläsning i skolan men i de 
högre åldrarna (tidigare högstadiet). Hon har under tre år följt fyra klasser och deras 
svensklärare och då främst närvarat på lektioner då undervisningen handlat om 
skönlitteratur. Liksom Ewald saknar Molloy fördjupade samtal mellan elever och lärare 
kring den lästa skönlitteraturen. Molloy menar att: 

De flesta lärare är inskolade i en samtalsform kring skönlitteratur som innebär att eleverna ska 

besvara frågor på texten.39 

Vidare anser hon att de lärare hon mött undviker att samtala om svåra frågor och har svårt 
att hantera motfrågor från eleverna. Hon saknar också läraren som läsare och menar att 
läraren själv bör ha läst de texter som diskuteras inte minst för att lärarens tolkning av 
texten då blir en röst bland alla andra. Molloy efterlyser lärare som mer aktivt deltar i 
litteratursamtalen och inte enbart fungerar som gruppindelare av samtalsgrupperna. Det 
skulle också innebära att eleverna fick en förebild till hur ett litteratursamtal kan gå till. 
Molloy skriver: 

Att elever kan tala betyder inte att de kan samtala om de frågor en skönlitterär text väcker.40 

                                                

 

35 Skolverket, 2007. 

36 2007. 

37 2007:18. 

38 2002. 

39 Molloy, 2002:323. 

40 Ibid. s. 325. 
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4. Metod 

4.1 Undersökningsdesign 
Undersökningsdesignen för min studie är att betrakta som experimentell design. För att 
kunna genomföra ett egentligt experiment måste man manipulera den oberoende variabeln 
– i detta fall eleverna i form av boksamtal – för att kunna bedöma i vilken omfattning den 
kan påverka den beroende variabeln – i detta fall skrivutvecklingen.41 Manipuleringen 
innebär följaktligen att  

man ingriper i en situation i syfte att avgöra vilken av två eller flera saker som händer med 

undersökningspersonerna.42  

Jag väljer dock att inte använda mig av den kontrollgrupp som förutsätts i en experimentell 
design då jag anser detta vara etiskt oförsvarbart i sammanhanget ur två aspekter. Dels vore 
det inte berättigat att låta en grupp elever som inte deltagit i boksamtalen att skriva texter 
för jämförande, dels vore det att degradera klasslärarens pedagogiska förmåga. Jag träffade 
emellertid den aktuella elevgruppen inför min studie. Vid detta tillfälle ombads eleverna att 
skriva varsin text utifrån en given förutsättning, som redogörs för nedan. Dessa texter kan i 
sammanhanget betraktas som en kontrollgrupp.  

Jag frångår även grundförutsättningen för denna design i och med att mitt urval inte gjorts 
slumpmässigt43, se nedan. Vidare har min undersökningsdesign karaktären av ett 
fältexperiment, som innebär att experimentet utförs i en verklig situation, till skillnad från 
ett laboratorieexperiment, som utförs i en konstlad miljö.44 

4.2 Urval av informanter 
Gruppen av informanter består av tre flickor och tre pojkar i år 3. Elevernas skola är en F-
9-skola utanför Stockholm i en kommun med låg invandring men med ett förflutet som 
varande en kommun som tog emot många arbetskraftsinvandrare under 1960-talet. Många 
föräldrar i kommunen är hantverkare med egna företag. Högutbildade föräldrar är också 
starkt representerade. Just denna skola har elever från ett upptagningsområde där den 
socioekonomiska skillnaden är större än i den övriga kommunen; främst märks detta på att 
området är överrepresenterat av flerfamiljshus. Urvalet av elever gjordes medvetet i samråd 
med klassläraren där kriteriet var att eleverna skulle vara positivt inställda till att skriva. Jag 
ville också ha en jämn fördelning mellan pojkar och flickor för att undersöka eventuella 
skillnader. Jag är medveten om att studien är styrd i det avseendet men gör bedömningen 
att tiden jag har till förfogande för min undersökning inte medger att arbeta med de elever 
som kanske skulle behöva det mest. Anledningen till att jag inte själv valde elevsamman-

                                                

 

41 Bryman, 2002:47. 

42 Ibid. s. 48. 

43 Ibid. s. 465. 

44 Ibid. s. 48. 
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sättningen är att jag inte känner klassen och dess individer särskilt väl sedan tidigare. Före 
studiens början hade jag endast tillbringat tre dagar i denna klass, vilket var månader 
tillbaka i tiden. Att jag väljer att arbeta med elever i år 3 grundar sig i min bedömning av 
att man i den åldern bör ha kommit en bit på väg både vad det gäller läsning och skrivning.  

4.3 Undersökningsmetod 
Jag väljer att göra en kvalitativ undersökning. Denna kännetecknas, till skillnad från en 
kvantitativ undersökning, främst av att den är mer inriktad på ord än siffror.45 Den 
kvalitativa forskningen har dessutom en induktiv syn på sambandet mellan teori och 
praktik. Det vill säga teorin utvecklas ur de faktiska undersökningsresultaten.46 Kärnan i 
min datainsamling består av det litterära samtalet med en grupp elever i år 3. Jag antar 
rollen som deltagare som observatör.47 I min roll som deltagare fungerar jag som 
pedagogisk samtalsledare bland en mindre grupp elever som befinner sig i en för dem van 
social miljö, nämligen skolmiljön. Jag plockar visserligen ut dem från deras ordinarie 
undervisning med jämna mellanrum men det vi gör är inte något som är diametralt skilt 
från den skolverksamhet de är vana vid, de ser det vi gör som en skoluppgift. De är väl 
bekanta med lokalerna och med de övriga medlemmarna i gruppen. Dock är inte jag 
personligen en naturlig del av deras vardag, vilket måste tas en viss hänsyn till i 
sammanhanget. Det faktum att jag endast involverar mig i denna elevgrupp vid fyra 
tillfällen gör att jag inte explicit kan betrakta mig själv som etnografisk undersökare. För att 
kunna göra det krävs ett långvarigt engagemang från min sida som undersökare.48  

4.3.1 Undersökningens struktur 

Under fyra tillfällen under vårterminen 2007 samtalar jag med den utvalda elevgruppen 
kring av mig höglästa böcker utifrån Chambers49 jag-undrar-samtal. Dessa samtals 
grundstomme utgörs av de fyra grundfrågorna:  

Jag undrar…  

Var det något du gillade?  

Var det något du ogillade? 

Var det något du inte förstod eller tyckte var svårt? 

Lade du märke till några mönster eller kopplingar? 

Jag-undrar-samtalens inriktning tillkom när Chambers tillsammans med några kollegor 
ville bli bättre på att utveckla barn till goda läsare och insåg då vilken viktig del samtalen 

                                                

 

45 Bryman, 2002:249. 

46 Ibid. 

47 Ibid. s. 286. 

48 Ibid. 276. 

49 Chambers är barn- och ungdomsförfattare och föreläsare som förespråkar vikten av att barn och ungdomar ska få 

tillgång till bra böcker. Han har själv varit verksam lärare och ser skönlitteraturen som en oumbärlig del av skolans liv. 
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spelar i den processen.50 Chambers själv betonar att det inte är fråga om vare sig metod, 
pedagogik, system eller schematiskt program51 men jag har likväl valt att betrakta dessa 
samtal som en metod i min undersökning.  

Som nämnts ovan finns det inga regler för hur dessa samtal ska genomföras, vad man dock 
ska undvika är ordet varför då det, enligt Chambers, är ett av de mest hämmande ord som 
finns eftersom  

ordet ofta har en aggressiv, hotfull, utmanande och förhörsliknande klang52  

Istället för att som Chambers skapa läsintresse genom samtalen väljer jag att gå ett steg 
längre och undersöker sambanden mellan högläsning, boksamtal och eventuell 
skrivutveckling. Samtalen med eleverna spelas in på band för att underlätta återgivningen 
av dessa samt för att kunna gå tillbaka och lyssna på vem som säger vad då detta kan ha 
relevans inför den kommande analysen. Inför de litterära samtalen gör jag en kortare 
intervju med varje elev om deras läsvanor. När alla samtal är genomförda intervjuar jag var 
och en om hur de upplevde våra möten och skrivandet. Här använder jag mig av 
semistrukturerade intervjuer.53 Vidare omfattas min studie av textanalyser i form av att jag 
analyserar elevernas skrivna texter utifrån vad vi samtalat om.  

Första tillfället: 
1. Jag pratar med eleverna om vad som kännetecknar en berättelse. 

2. Eleverna skriver egna berättelser utifrån strukturen början-händelse-slut. 

3. Jag frågar var och en om de tycker om att läsa och vad de i så fall helst läser. 

Andra till femte tillfället: 
1. Vi pratar om de texter eleverna skrev vid förra tillfället.  

2. Jag läser högt ur den bok jag valt utifrån min analys av de texter som eleverna skrev 
vid föregående tillfälle. 

3. Vi samtalar om det lästa utifrån Chambers jag-undrar-samtal, där jag vid varje 
tillfälle fokuserar på något i texten som jag vill att de ska lägga märke till. Jag vill 
medvetandegöra dem på att författaren vill något – se det litterära samtalet som en 
slags process; att de processar sin medvetenhet att själva vilja något med sitt 
skrivande. 

4. Eleverna skriver en egen berättelse utifrån vårt samtal. 

                                                

 

50 Ibid. 

51 1993:11. 

52 Ibid. s. 60. 

53 Intervjuaren har en uppsättning frågor som generellt sett kan beskrivas som ett frågeschema, men där frågornas 

ordningsföljd varierar. Intervjuaren har också ett visst utrymme att ställa ytterligare frågor till det som uppfattas vara 

viktiga svar. Bryman, 2002:127.  
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4.3.2 Alternativ metod 

En alternativ metod till den ovan beskrivna vore att göra en kvalitativ longitudinell54 

undersökning som, liksom den metod jag valt att arbeta med, bygger på en experimentell 
undersökningsdesign. Som forskare jämför man under en längre period två grupper av barn 
som ges olika förutsättningar. Den ena gruppen möter regelbundet högläsning och 
boksamtal under två till tre år och jämförs med en kontrollgrupp där ingen eller ringa 
högläsning förekommer under samma period, heller inga boksamtal.  

Ett kvantitativt undersökningsalternativ vore att studera kausalitet55 genom att jämföra en 
stor grupp goda läs- och skrivare med en lika stor men betydligt läs- och skrivsvagare 
grupp och gå tillbaka och studera deras skönlitterära bakgrund för att finna eventuella 
samband.  

Båda dessa alternativa undersökningsmetoder kräver ett betydligt större engagemang från 
mig som undersökare och är långt mer tidskrävande. Tid som jag inte hade för detta arbete.  

5. Etiska aspekter 

Jag delade via klassläraren ut ett missivbrev56 till de föräldrar vars barn deltar i min studie. 
Brevet delades ut innan jag påbörjade min undersökning. Förutom att informera om mig 
själv och undersökningens syfte bad jag om föräldrarnas tillstånd att få intervjua barnen. 
Deras tillstånd gavs på i brevet avsedd talong och lämnades till klassläraren. Jag har i och 
med missivbrevet tagit hänsyn till de fyra allmänna huvudkrav på forskningen som gäller 
för det grundläggande individskyddet. Dessa är enligt Forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning57 informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Som nämnts tidigare har jag medvetet valt att 
inte använda mig av en kontrollgrupp då jag anser att det inte vore etiskt försvarbart ur två 
aspekter. Dels vore det inte berättigat att låta en grupp elever som inte deltagit i 
boksamtalen att skriva texter för jämförande med tanke på deras förhållandevis låga ålder, 
dels vore det att degradera klasslärarens pedagogiska förmåga.  

6. Genomförande, resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas genomförande, resultat och analys undersökningstillfälle för 
undersökningstillfälle. Denna löpande resultat- och analysredovisning görs för att klargöra 
                                                

 

54 Bryman, 2002: 469. 

55 Bryman, 2002:92. 

56 Bilaga 1. 

57 Humanistiska-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, 1990. 
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vad som händer med elevernas eget skrivande efter varje högläsningstillfälle med 
efterföljande boksamtal. Inför varje boksamtal redogör jag för mina val av 
högläsningsböcker. Vidare redogör och reflekterar jag över de boksamtal som genomförs 
vid varje tillfälle för att avsluta varje undersökningstillfälle med att analysera de texter 
eleverna skriver. I min textanalys väljer jag att fokusera på innehållet utifrån vad vi 
samtalat om och bortser således från formalia som stavning och interpunktion om det inte 
är synnerligen utmärkande i något avseende.  

Undersökningen genomfördes under vårterminen 2007 under fyra tillfällen: den 27/3, den 
16/4, den 23/4 samt den 4/5. Tiden jag hade till mitt förfogande för varje tillfälle var mellan 
2 och 2 ½ timmar. Dessa timmar fördelades på cirka 20 minuters högläsning, 15-30 
minuters boksamtal och mellan 20 och 90 minuters skrivande. Tidsåtgången för skrivandet 
varierade både eleverna emellan och mellan de olika tillfällena. Jag träffade även eleverna 
en gång inför själva undersökningen, vilket redogörs för nedan.  

Vid samtliga tillfällen satt jag och eleverna tillsammans kring ett mindre bord på ett loft i 
ett angränsande rum till klassrummet. Från loftet fanns möjlighet att titta ut över 
klassrummet genom en glasvägg, vilket några av eleverna ibland gjorde för att se vad 
klasskamraterna höll på med för stunden. Jag upplevde det dock inte som ett problem som 
störde vårt arbete i alltför stor utsträckning.  

Samtliga elevers namn är fingerade. 

6.1 Inför det första boksamtalet  
Som utgångspunkt för mitt syfte med undersökningen, träffade jag före undersökningens 
början den grupp elever som jag valt att arbeta med i min studie. Vid detta tillfälle 
berättade jag i korthet om avsikten med våra kommande träffar, jag nämnde dock inte att 
jag ville titta på deras skrivutveckling. Vi samtalade om vad som kännetecknar en 
berättelse. Eleverna ombads skriva en valfri egen berättelse utifrån den givna ramen: 
Början – Händelse – Slut. Därefter frågade jag var och en om de tycker om att läsa böcker 
och i så fall vad de läser. 

6.1.1 Elevtexterna i korthet 

 

Fem av sex börjar sin berättelse med Det var en gång… 

 

Samtliga elever associerade berättelse till saga och spänning. Gemensamt för alla 
skribenter var också att deras berättelser byggde på spänning. 

 

Endast en elev av sex använder stor bokstav och punkt – tre gör det inte alls, två gör 
det ibland. 

 

Det finns ett tydligt samband mellan de flesta elevers berättelser och deras läsvanor, 
se tabell nedan: 



 

15

   
Elev Tycker du 

om att läsa 
böcker? 

Om ja, vad läser du helst? Skrev en berättelse om: 

Adam Ja Harry Potter, Sune, lite allt 
möjligt 

Sune och hans familj och 
om Sunes födelsedag då 
han får en resa i present. 

Beatrice Ja Deckare, t. ex. Kitty, 
Dalslandsdeckarna och 
tonårsböcker, t. ex. Den där 
Jenny  

Ett mysterium med en 
försvunnen häst ur ett stall. 

Calle Älskar att 
läsa 

Kalle Anka – serietidningar 
och böcker 

Det blåser på månen 

En kanin med 
superkrafter. 

Dina Ibland Allt, t. ex. Vargbröder En drake som älskade 
klubbor och ett mysterium 
kring dessa. 

Erik Ganska 
mycket 

Fem-böcker, Harry Potter, 
ibland Sune, serietidningar 

En mus vid namn Musse 
Pigg Pigg som var ute på en 
motorcykeltur med sin 
hund.  

Felicia Ja Långa böcker med flera 
kapitel, Harry Potter, 
Drakryttaren 

Ett försök att återberätta 
filmen Pirates of the 
Carribean men hann inte 
klart. 

Tabell 1. Elevernas läsvanor kopplat till det egna skrivandet.  

Samtliga elevtexter finns återgivna i sin helhet i Bilaga 2. Jag väljer medvetet att inte 
analysera dessa då de inte föregåtts av ett boksamtal. Jag kommer dock att jämföra 
elevernas kommande texter med dessa första texter, som då refereras till som kontrolltext. 

6.2 Första boksamtalet i studien 
Innan högläsningen gick vi igenom de texter som eleverna skrivit vid förra tillfället. De 
som ville fick läsa upp sina berättelser. Jag gjorde dem uppmärksamma på att nästan alla 
hade börjat sin berättelse med Det var en gång… samt att alla hade spänningsmomentet i 
sina berättelser. Jag frågade hur de hade tänkt när de skrev: 
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Adam sa att han tycker att han är som Sune, att han känner igen sig själv och därför 
ville skriva om Sune. 

 
Erik sa att han gillar Musse Pigg och ville skriva om hans brorsa Musse Pigg Pigg. 

 
Felicia, som återberättade en film (och inte hann klart), tyckte att det var svårt att 
hinna. 

 
Beatrice sa att hon gillar hästar och deckare och därför skrev om en blandning av 
dessa. 

 

Calle visste inte riktigt varför han skrev det han skrev, men gav ett jakande svar på 
min fråga om han tycker om djur. 

 

Dina är sjuk idag. 

6.2.1 Val av högläsningsbok till det första boksamtalet 

Mitt val att läsa det första kapitlet ur Maria Gripes Att vara Elvis58 grundar sig i de 
iakttagelser jag gjorde vid mitt första möte med eleverna, som beskrivits ovan. Syftet med 
bokvalet var att eleverna skulle få möta en mer vardagsnära text än vad de vanligtvis läser 
själva. Jag valde därför en text som inte börjar med Det var en gång… och som inte bygger 
på spänning. Gripes böcker om Elvis är just sådana så kallade mitt-berättelser,59 vilka 
strider mot den gängse strukturen i barn- och ungdomsböcker, det vill säga början-
händelse-slut. I mitt-berättelser förändras inte särskilt mycket för huvudpersonen, det finns 
ingen egentlig början och inget slut. Som läsare får vi träffa huvudpersonen i dennes vardag 
i situationer som påminner om livet självt.60 Jag förberedde eleverna på vad högläsningen 
skulle handla om denna gång; att det inte är en spänningsroman som flera av dem är vana 
vid att läsa.  

6.2.2 Boksamtalet61 

Vid samtalet eftersträvade jag att eleverna skulle se alternativa sätt att börja en berättelse. 
Jag ville att de skulle fundera över vad författaren ville säga med texten. Jag ville göra dem 
uppmärksamma på användandet av dialog för att föra handlingen vidare, jag eftersträvade 
också att de skulle upptäcka Elvis känslor; vad känner han, hur kommer det sig att han inte 
vågar berätta för sin mamma? 

Till en början kände jag mig både ovan och obekväm som pedagogisk samtalsledare, det 
kändes svårt att leda samtalet dit jag ville. Jag tyckte också att eleverna var ovilliga att 
prata men när jag lyssnar på bandupptagningen av vårt samtal och sedermera skriver ut det, 
märker jag att det framkommit många kloka tankar om texten.  

Nedan följer några elevkommentarer62 till samtalets fyra grundfrågor om texten:  

                                                

 

58 1977. 

59 Nikolajeva, 2004. 

60 Ibid. 

61 Samtalet återges i sin helhet i Bilaga 3. 

62 Kommentarerna är citat från boksamtal 2007-03-27. 



 

17

  
1. Var det något i den här berättelsen som ni tyckte om? Var det något speciellt i den 

här berättelsen som gjorde att det var bra? 

Allt var bra. 

Berättelsen var ju inte så bra, hans mamma förstörde ju allt. 

Den var inte så rolig. 

2. Var det något ni inte tyckte om? 

Att han inte fick säga att han var kär. 

Det var inget spännande. 

Jag tyckte det var dåligt att hon [mamman] var så ojuste och aldrig lyssnade. 

Dåligt att det hände ingenting. 

Jag tyckte inte om nåt. 

3. Var det något som ni inte förstod eller tyckte var svårt? 

Jag förstod ingenting. 

4. Kunde ni se något mönster i den här berättelsen, att det var beskrivet på ett visst sätt 
eller något som följde hela den här berättelsen? 

Att han hette Elvis. 

Att hans mamma var tjatig. 

Annarosa. 

Vidare pratade vi om Elvis relation till sin mamma och om hur egoistisk mamman verkade 
vara och om Elvis försök att undvika bråk. Jag försökte få eleverna att sätta sig in i Elvis 
känslor. Någon sa att han/hon brukar bråka med sina föräldrar. På min fråga om den var 
annorlunda jämfört med de böcker de brukade läsa svarades bland annat att: Den har bra sån 

här prata ut sak.63 Eftersom jag visste att flera i gruppen är väl förtrogna med Harry Potter och 
Sune, jämförde jag Elvis med dessa för att visa på olikheter med Harry Potter i och med 
avsaknaden av spänning. Men jag ville också peka på vissa likheter med Sune som är 
vardaglig men visserligen inte särskilt känslosam utan mest tokrolig. Någon tyckte ändå att 
det fanns en viss spänning i boken om Elvis i det avseendet att man vill veta om han vågar 
berätta för sin mamma eller inte. En annan trodde att författaren skrev något självupplevt. 
Jag gjorde dem också uppmärksamma på att använda dialog i en berättelse som ett sätt att 
föra handlingen framåt och att man kan markera detta med talstreck/pratminus. Efter 
samtalet ombads eleverna skriva en verklighetsnära berättelse om vardagen och tänka på 
vad vi samtalat om. Jag bad dem också att tänka på att använda stor bokstav och punkt. 

6.2.3 Analys av elevtexterna 

Adam 

Eleven rubricerar sin berättelse Sagan om Frans och inleder sin berättelse med Det var en 
gång… trots att vi inför denna skrivuppgift pratade om att det finns andra sätt att börja en 

                                                

 

63 Citat från boksamtal 2007-03-27. 
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berättelse. Han har tagit till sig min uppmaning att skriva en vardagsnära berättelse så till 
vida att han skriver om två kompisar, Frans och Fanny, som alltid äter middag hos 
varandra. Den korta textens huvudhandling utspelar sig när de ska gå till skolan:  

Idag ska Frans och Fanny till skolan nu går de dit men när de kommer till skolan börjar Fanny 

klaga på Frans. Frans frågar vad det är Fanny svarar men hon säger inte att hon såg sin bästa 

kompis Sofia men hon sa det högt men Frans frågar. Det var ju jag som var din bästa kompis. Så 

du har ljugit för mig. Gud vad du är dum. Förlåt då. Okej. Nu är skolan slut Fanny och Frans går 

hem.64   

Här visar han att han tagit till sig användandet av dialog, dock använder han inte talstreck 
för att illustrera detta. Han har inte gjort någon beskrivning av personer eller miljöer. I 
samtalet som föregick skrivandet säger han vid upprepade tillfällen att boken var svår att 
förklara eftersom vi inte läst hela boken, han blir också upprörd över att några av de andra 
eleverna inte förstod någonting. Vidare är han inne på att författaren har haft det såhär själv 
och att det skulle kunna vara ett budskap till andra föräldrar att inte bete sig på samma sätt 
som Elvis mamma gjorde. Det går inte att göra några direkta kopplingar från elevens 
uttalanden vid samtalet till den text han sedan skriver. Visserligen kan hans text tolkas som 
ett budskap (att inte bete sig illa mot sina kompisar), något vi pratade om i boksamtalet. 

Beatrice 

Eleven väljer att skriva en fortsättning på det jag läst ur Att vara Elvis. Hon visar i sitt 
skrivande att hon tagit till sig det vi samtalat om och kastar läsaren direkt in i händelsen 
utan att börja med Det var en gång…:  

Dagen efter att mamma hade sjungit var hon trött och sur. Hon hade varit uppe länge och bråkat 

med pappa.65  

Vidare använder hon dialogen för att föra handlingen framåt, något som inte alls förekom i 
hennes första text (kontrolltexten): 

–Om inte du berättar för din mamma att vi är ihop gör jag slut, sa hon. Elvis lovade att berätta. När 

han kom hem slängde han ryggan på golvet. –Måste du alltid kasta din ryggsäck på golvet, sa 

mamma surt.66  

Dock gör hon ett sidospår från den vardagliga mitt-berättelsen när hon låter Elvis drömma 
sig in i sin egen framtid. Hon frångår visserligen spänningsmomentet men väljer istället 
framtiden som en intresseväckare. Det sätt på vilket hon låter Elvis se vad han kan komma 
att gå miste om och därigenom få mod att berätta för mamman, tyder, enligt min mening, 
på ett för åldern (10 år) avancerat sätt att tänka: 

När han kollade på brevlådan där stod det: Karlsson och Pettersson. Elvis vart varm och fick mod. 

Han kollade in igenom fönstret och såg tre flickor leka. Dom såg precis ut som Anna-Rosa 

Pettersson. Elvis vart ännu varmare. Han gick tillbaka till dörren och fick ännu mer mod i sig.67 

                                                

 

64 Utdrag ur elevtext. För texten i sin helhet, se Bilaga 4. 

65 Utdrag ur elevtext. För texten i sin helhet, se Bilaga 4. 

66 Ibid.  

67 Ibid.  
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I boksamtalet sa eleven att hon tyckte att berättelsen var spännande så till vida att man 
undrar om Elvis ska hitta på nåt sätt att berätta, 68 vilket kan förklara att hon lät Elvis ta sig an 
problemet på detta sätt. Berättelsen får också ett lyckligt slut, vilket är föga troligt när det 
gäller mittberättelser, i synnerhet i Gripes böcker om Elvis.  

Calle 

Uppgiften att skriva något vardagsnära tar eleven sig an genom att berätta om sin 
födelsedag dagen innan. Jämfört med kontrolltexten gör han fler beskrivningar, till exempel 
när han berättar om vad som händer när han kom hem från skolan:  

När han är hemma så stod mamma i köket och lagade blåbärspannkaka och efter en stund så 

ropade hon att maten var klar. Efter de hade ätit så lekte han och sen kom pappa och nu fikar vi sa 

mamma.69 

I boksamtalet framkom att han hade svårt att förstå det lästa om Elvis. Min anmodan att 
skriva en vardaglig berättelse har han tolkat som något som handlar om vardagen, vilket är 
helt korrekt. Födelsedagen var det som låg närmast till hands värt att skriva om kan man 
tänka. Han behärskar uppgiften så till vida att hans text helt har frångått spännings-
momentet och det actionbetonade. Viss dialog finns om än inte tydligt markerad med 
talstreck. 

Dina 

Ej närvarande vid detta tillfälle. 

Erik 

Eleven skriver en mycket vardaglig berättelse där han utgår från sig själv. Han inleder dock 
berättelsen med att skriva om tredje person:  

En gång här i livet fanns det en liten kille som hette Stefan.70 

Efter några meningar skriver han istället i jagform: 

Nästa dag är det skola & nu måste jag plugga matte.71 

Det är tydligt att det handlar om honom själv när han är i skolan, i hemmet, lyssnar på 
musik och gör läxor. Den enda dialog som förekommer i texten är den han har med sig 
själv vid ett tillfälle: 

Å nej jag missade bussen. Jag får väl gå då.72 

Eleven är en aktiv samtalsdeltagare under boksamtalet då han både ifrågasätter och drar 
slutsatser, något som inte visar sig i det egna skrivandet. Han säger bland annat om den 
lästa texten:  

                                                

 

68 Citat från boksamtal 2007-03-27. 

69 Utdrag ur elevtext. För texten i sin helhet, se Bilaga 4. 

70 Utdrag ur elevtext. För texten i sin helhet, se Bilaga 4. 

71 Ibid. 

72 Ibid.  
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Den har bra sån här prata ut sak73  

Felicia 

Eleven skriver en lång berättelse som utspelar sig i skolmiljö med kvarsittning och 
väntande träff på det lokala konditoriet. Texten är vardaglig så till vida att den utspelar sig i 
en för eleven vardaglig miljö, något som hon under boksamtalet reflekterade över när vi 
pratade om just vardagligt:  

Vardagligt? Men det är ju vardag nu, vi går ju i skolan.74 

Av samtalet framgick även att hon inte förstod det jag läste om Elvis, vilket kan förklara att 
hon har svårt att frångå spänningsmomentet när hon skriver. Hennes text byggs upp kring 
att berättelsens huvudperson kommer för sent till skolan och en auktoritär lärarinna ger 
kvarsittning som straff, vilket riskerar att eftermiddagens inplanerade träff uteblir: 

Men Misty var försenad hon hade fått punka på sin cykel och var tvungen att laga det. Misty blev 

orolig vad kommer miss Faragonda att säga nu blev det bråttom kl. var 5 minuter över 8. Åh nej Åh 

nej nu kommer jag verkligen för sent vi började för 5 minuter sedan jag kommer att få kvarsittning 

Åh jag som ska ut i kväll med en dejt på den gyllende gaffeln i stan.75  

Hon använder dialog flitigt, både mellan personer i berättelsen och när hon tänker/talar till 
sig själv. Talstreck förekommer ibland:  

Hjälp!! Måste bara parkera cykeln där Åh nu måste jag springa in Åh öppna dörren så där Åh 

öppna skåpet och klä av mig ytterkläderna så där och gå in i klassrummet. Förlåt för att jag kom för 

sent miss Faragonda –du Misty pevensi –ja miss Faragonda –du kommer att få kvarsittning en 

timme efter skolan förstått –ja Faragonda. –Börja nu att studera om växter. –ja då –tala inte så till 

mig unga dam du kan få två timmars kvarsittning om du vill –Nej förlåt. Nu ringde klockan och alla 

gick ut. Va häftigt sa Fia vad modigt sa Gertrud verkligen sa Ingalill Håller med sa Bianka –tack så 

mycket76 

Vidare syns tydliga influenser från böckerna om Harry Potter och annan engelskspråkig 
litteratur eller film: Misty Pevensi, miss Faragonda, den gyllende gaffeln, Star Girls. 

6.3 Andra boksamtalet i studien 
Vi gick igenom vad vi gjorde vid förra tillfället och informerade även Dina, som var sjuk 
då. De som ville fick läsa upp sina texter och jag frågade var och en hur/om de tänkt på 
något särskilt sätt när de skrev. Några tyckte det var svårt att erinra sig hur de tänkt 
eftersom tre veckor passerat sedan vi sågs senast. Dessutom var detta första dagen efter 
påsklovet. De flesta var dock överens om att det som skrivits då skulle handla om något 
vardagligt. 

                                                

 

73 Citat från boksamtal 2007-03-27. 

74 Citat från boksamtal 2007-03-27. 

75 Utdrag ur elevtext. För texten i sin helhet, se Bilaga 4. 

76 Ibid. 
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6.3.1 Val av högläsningsbok till det andra boksamtalet 

Till detta tillfälle valde jag att läsa det första kapitlet ur Mattias sommar av Barbro 
Lindgren. 77 Jag valde den för att den beskriver vardagliga händelser för en sommarledig 
pojke och hans kompisar. Liksom Gripes bok om Elvis är även Lindgrens bok en typ av 
mitt-berättelse. Den poststrukturalistiska termen little narratives78 (små berättelser), att jämföra 
med grand narratives79, är ett annat namn på denna typ av berättelse som istället för storslagna 
händelser och dramatiska slut riktar in sig på bland annat vardag och relationer. Vidare tror 
jag att det bör finnas något att känna igen sig i även om bokens barn är något yngre än de 
aktuella eleverna. Språkligt tycker jag att den är bra, särskilt i beskrivningen av miljöer och 
människor – mycket adjektiv och adverb, vilket jag ville uppmärksamma eleverna på vid 
detta tillfälle. 

6.3.2 Boksamtalet80 

Jag upplevde det mycket svårt att få igång ett samtal vid detta tillfälle, vilket jag tror beror 
på tidpunkten; måndag direkt efter lunch och därtill första dagen efter påsklovet. Alla var 
överens om att det var en bra berättelse som dessutom var bitvis rolig. Någon tyckte att den 
hade en bra story för att man förstod vad den handlade om. Att jämföra med förra tillfällets 
läsning av Att vara Elvis som av många uppfattades som konstig. På min fråga om de 
kunde se några mönster svarade någon att ormen växte och blev större och större, en annan 
sa att Mattias lillasyster grät hela tiden. När det gäller det språkliga lades det märke till 
några för eleverna ovanliga ord som jungfrukammare och förhänge. Jag uppmärksammade 
eleverna på författarens sätt att beskriva huset där Mattias bodde, att hon inte bara skriver 
att Mattias bor i ett hus utan:  

Huset som han bor i är stort, av sten. På taket sitter sex skorstenar i rad.81  

Jag försökte få eleverna att förstå att det är viktigt att man som författare skriver så att det 
blir roligt att läsa, så att man som läsare kan se miljöerna framför sig. Detta förhållandevis 
korta samtal dominerades av mig som samtalsledare. Eleverna var däremot väldigt 
angelägna att skriva, något de flesta sedan sysselsatte sig med under närmare 1 ½ timme. 
Jag bad dem återberätta historien om Mattias med egna ord men protester utbröt när det 
gällde att återberätta och vi enades om att de fick skriva något liknande. 

6.3.3 Analys av elevtexterna 

Adam 

Eleven rubricerar sin berättelse Robins Höst, att jämföra med den lästa bokens titel Mattias 
sommar. Han skriver en kort berättelse som inleds med:  

                                                

 

77 1965. 

78 Nikolajeva, 2004:53. 

79 Ibid. 

80 Samtalet återges i sin helhet i Bilaga 5. 

81 Lindgren, 1965:3. 
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Det var en pojke som bodde på Gotland. Han bodde i ett renoverat hus det var precis i skogen. 

Huset var putsat på ut och insidan i förr i tiden gick det lamm i det här huset.82  

Han gör ytterligare beskrivningar av hur huset ser ut på insidan för att göra ett snabbt avslut 
där han skriver:  

Robin hade bara en kompis på sitt landställe som heter Mattias han var snäll de lekte ofta de har 

byggt en koja tillsammans. Idag ska Robin åka hem hejdå Mattias.83  

Jämfört med Adams två föregående texter har han här använt sig flitigt av adjektiv och 
adverb, vilket tyder på att han har tagit till sig vårt samtal om hur man som författare kan 
använda språket för att beskriva till exempel hus och miljöer och därigenom göra läsningen 
roligare för läsaren. Detta märks främst i inledningen av elevens text.  

Beatrice 

I textens början använder eleven sig av adjektiv och adverb i stor omfattning:  

Denise hade likadant hår som Guldlock. Det lockiga håret glänste i solen. Denise gick i nollan. 

Louise var brunett och hade rakt hår. Det glänste också i solen, men inte lika mycket. Louise var 

150 cm lång och Denise var 119 cm lång. Denise tyckte bäst om våren för då var det påsk.84  

Efterhand avtar dessa beskrivningar och ersätts av dialog för att föra handlingen framåt, 
något vi pratade om vid förra tillfället. Trots att det förflutit närmare tre veckor sedan dess 
märks det att hon i sitt skrivande tagit hänsyn till det vi samtalade om då mer än det vi 
pratade om vid detta tillfälle. Vardagsrealismen finns där hela tiden och genomsyras av ett 
allvar i hennes beskrivning av känslor och ansvarstagande. Hon beskriver en komplicerad 
familjesituation med en pappa som varit gift med två kvinnor samtidigt:  

Mamma hade varit sur på pappa i 4 år nu. Han hade varit gift med en flicka som hette Dorinda. 

Han var gift med Dorinda samtidigt som han hade varit med mamma. Dorinda hade en dotter som 

hette Galleria. När Dorinda och Galleria hade varit hemma hos mamma och pappa så hade 

Galleria skvallrat för mamma om att pappa och Dorinda hade gift sig. Denise hade varit på 

Mirandas kalas då så hon visste ingenting. –Mamma, varför är du och pappa skilda, undrade 

Denise nyfiket. –Vem vill måla ägg, ropade mamma och låtsades inte om att Denise hade frågat. 

För att Denise älskade sin pappa och om hon visste att han hade sårat mamma skulle hon bli 

besviken.85 

Berättelsen saknar ett lyckligt slut och låter läsaren förstå att längtan efter en frånvarande 
pappa är stor.  

Calle 

Texten har en mycket välskriven inledning där eleven beskriver en påhittad persons hus 
och hur det är beläget:  

                                                

 

82 Utdrag ur elevtext. För texten i sin helhet, se bilaga 6. 

83 Ibid. 

84 Utdrag ur elevtext. För texten i sin helhet, se bilaga 6. 

85 Ibid. 
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Här är Bärt Andersson han bor i ett litet rött hus precis bredvid motorvägen han gillar att busa och 

spela data.86  

Efter en bra inledning hamnar han åter i serietidningarnas värld med bus i form av 
bananskal, tejpade vatten kranar och tvål på tandborsten. Han använder dock adjektiv och 
adverb i denna del av texten. När detta händer har han även övergivit den fiktiva 
huvudpersonen och omnämner sig själv och kamrater med autentiska namn. 

/…/ dom sätter ett bananskal innanför dörren när klockan ringer så går alla in och Lotta kommer 

först och snubblar på bananskalet och sen snubblar Pia på Lotta /…/ när lillesyrran Klara skulle 

tvätta händerna så sprutade vattenkranen åt alla håll och Klara blev jätteblöt och när hon borstade 

tänderna så var det tvål på tandborsten.87 

Vissa associationer till den av mig lästa bokens Mattias och hans kompisar kan anas. 
Eleven är inte aktiv i boksamtalet förrän i slutet då han frågar när vi ska börja skriva. 

Dina 

Eleven rubricerar sin berättelse Rasmus dag, vilket kan kopplas till titeln på den lästa 
boken; Mattias sommar. Hon gör en mycket detaljrik beskrivning av huset där Rasmus bor, 
vilket tyder på att hon tagit till sig det vi samtalat om inför skrivuppgiften:  

Rasmus är 6 år och bor i en villa om man går in i kommer man först till hallen sedan om man går in 

genom en dörr så kommer man till köket där står mamma oftast och lagar mat ibland städar hon 

sen kommer man till vardagsrummet där Rasmus pappa sitter och tittar på tv sen kommer man till 

en trappa om man går upp för den trappan så kommer man till ovanvåningen om man går in i 

dörren till vänster kommer man till Rasmus rum men Rasmus är inte där han är ute med sin hund88 

Resterande text är lika lång och handlar om att Rasmus blir ormbiten, men är inte lika 
detaljerad i beskrivningen av miljöer och personer. I Mattias sommar talades det också om 
ormar, vilket tyder på att eleven inspirerats av det lästa. Det faktum att elevens text består 
av en enda lång grafisk mening89 gör att texten känns osammanhängande. Väljer man att 
bortse från det och tänker sig interpunktion och stor bokstav där det är relevant, är det rent 
berättartekniskt en bra text. Berättelsen har en början, en händelse och ett slut. Här finns 
också ett visst mått av dialog:  

då kommer Rasmus mamma men lilla gubben varför skriker du jag har blivit ormbiten grät Rasmus 

får jag se Rasmus visade upp foten på foten såg man två små prickar Rasmus mamma ropade på 

Rasmus pappa vad är det sa pappa Rasmus har blivit ormbiten90 

                                                

 

86 Utdrag ur elevtext. För texten i sin helhet, se Bilaga 6. 

87 Ibid. 

88 Utdrag ur elevtext. För texten i sin helhet, se Bilaga 6. 

89 Grafisk mening är ett skriftspråksfenomen som består av allting mellan stor bokstav och större skiljetecken, att 

jämföra med en syntaktisk mening där inget led är oberoende av de andra. Josephson, Melin & Oliv, 1990:29. 

90 Ibid. 
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Eleven var en av dem som i samtalet sa att hon brukade se bilder framför sig när hon läser 
böcker, vilket kan vara en bidragande anledning till att hon skriver så pass detaljerat som 
hon gör trots avsaknaden av interpunktioner.  

Erik 

Eleven rubricerar sin berättelse Kurts sommar, att jämföra med den lästa bokens titel 
Mattias sommar. Inleder sin text med dialog och en beskrivning av huset Kurt bor i:  

”Hallå mamma!” Sa Kurt när han kom hem från skolan. Han bodde i ett vitt hus med 50 skorstenar.91 

Under boksamtalet pratade vi mycket om just hus och skorstenar. Elevens text är en kort 
osammanhängande berättelse som tar läsaren in i framtiden. Han associerar till den lästa 
berättelsens förekomst av en orm och hur lång denna kan bli: 

Det var år 5071. /…/ Han hade en tjej som var 18 år gammal. Hon hette Sara. Kurt hade en 

flygmoppe. Och Sara hade en ormunge. Hon brukade säga att en orm kunde bli upp till 8 meter 

lång. En dag så slog hennes orm ner en Veluseraptor med bara ena ögat. Hennes orm var 16 m 

lång. Dubbelt så stor som 8 m.92 

Felicia 

Eleven behärskar inte uppgiften att skriva en liknande vardagsberättelse som den lästa 
Mattias sommar. Hon har istället byggt en spännande berättelse utifrån den orm som det 
talades om i det lästa och skriver en lång berättelse om en ormtjusare som uppträder på zoo, 
en födelsedag med spektakulära presenter och om en orm som rymmer men lyckligtvis 
kommer till rätta efter hjälteinsatser från huvudpersonens bröder. När jag under 
boksamtalet försökte göra eleverna uppmärksamma på hur författaren har beskrivit saker 
och frågade om de kunde se berättelsen framför sig i huvudet svarade Felicia att hon inte 
kunde det och att hon mest läser spännande böcker och ville inte riktigt acceptera att det 
fanns beskrivningar av miljöer där också. Hon gör dock detaljrika beskrivningar i sin 
berättelse och använder dialogen för att föra handlingen framåt: 

Elvira fyllde år 12 fyllde hon och hon väntade i sängen med spänning på att mamma och pappa 

och bröderna skulle komma in genom dörren och sjunga och ha presenter med sig och högst av 

allt önskade Elvira sig en eller 3 majsormar eller en ödla och några block hon kunde skriva på och 

mycket mer! Nu hörde hon fotsteg utanför dörren! Nu kom dom in och sjöng ja må hon leva för 

henne och tvillingarna hade med sig ett paket var till henne och mamma hade med sig ett bamse 

paket alltså jätte stort och pappa höll i tårtan och ett kuvert med blommor på.93 

6.4 Tredje boksamtalet i studien 
Vid detta tillfälle var tre elever sjuka och följaktligen inte närvarande. I vanlig ordning 
repeterade vi vad vi läst och samtalat om vid förra tillfället och de som ville fick läsa upp 
sina texter inför de andra.  

                                                

 

91 Utdrag ur elevtext. För texten i sin helhet, se Bilaga 6. 

92 Ibid. 

93 Utdrag ur elevtext. För texten i sin helhet, se Bilaga 6. 
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6.4.1 Val av högläsningsbok till det tredje boksamtalet 

Som vid valet av böcker till de två tidigare samtalstillfällena är den gemensamma 
nämnaren vardagsnära berättelser. Denna gång väljer jag att läsa det första kapitlet ur den 
amerikanska författarinnan Laura Ingalls Wilders självbiografiska Det lilla huset i Stora 
skogen.94 Det grundar sig dels i att jag ville att eleverna denna gång skulle få stifta 
bekantskap med en flicka, dels att de skulle få uppleva en miljö som ligger väldigt långt 
från deras egen vardag.  

I Laura Ingalls Wilders böcker finns /…/ ett starkt inslag av miljörealism. Den utmärker hela 

skildringen av hur familjen skapar en miljö åt sig genom tålmodigt arbete.95 

Jag hoppades få till stånd ett samtal om hur det var att leva förr. Samtidigt ville jag fortsätta 
att fokusera på beskrivningen av miljöer, personer och känslor, vilket jag tycker att denna 
bok gör på ett mycket bra sätt.  

6.4.2 Boksamtalet96 

Trots den för dagen reducerade elevgruppen är det svårt att få dem koncentrerade på 
samtalet. Kanske är tidpunkten, måndagar direkt efter lunch, en knepig tid. Det är något 
som faktiskt indikerats i en av elevtexterna. Hänsyn måste också tas till att jag inte är 
kontinuerligt i klassen utan endast kommer med jämna mellanrum för detta specifika syfte. 
Och med det i beaktande så tycker jag att eleverna trots allt gör mycket bra ifrån sig.  

Vi samtalade en hel del om hur det var att leva förr i tiden jämfört med hur det är idag. Det 
funderades över hur man byggde hus och varifrån man fick sitt byggmaterial och hur man 
försörjde sig. Frågor om huruvida det fanns skridskor och bandyklubbor på den tiden 
ställdes också. En elev tyckte att just det att berättelsen utspelades för så länge sedan var 
den stora behållningen och sa att hon alltid velat leva så själv, med motiveringen att man 
fick hjälpas åt mer, gå i gamla kläder och bo i gamla hus. Detta ställt i relation till dagens 
TV-tittande och datoraktiviteter. Tankegångarna gick också in i framtiden, hur de som 
kommer att leva långt efter oss kanske uppfattar oss som lever nu som konstiga. Vi pratade 
också om författarens sätt att beskriva företeelser och miljöer, att man verkligen kan 
föreställa sig hur det var att leva och bo i Stora skogen. Jag bad dem återberätta det jag läst 
men liksom vid förra tillfället utbröt protester och vi enades om att de skulle skriva en 
berättelse från samma tid och gärna med samma familjekonstellation.  

6.4.3 Analys av elevtexterna 

Adam 

Eleven skriver en kort berättelse om en familj som levde för 300 år sedan. Med hjälp av 
adjektiv och adverb gör han bra miljöbeskrivningar:  

Det var en familj i skogen som bodde i ett rätt så stort hus. I huset bodde en lagom stor familj.97 

                                                

 

94 1935. 

95 Edström, 1982:142. 

96 Samtalet återges i sin helhet i Bilaga 7. 

97 Utdrag ur elevtext. För texten i sin helhet, se bilaga 8. 
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Liksom i Ingalls Wilders bok berättar pappan i familjen historier och spelar fiol på 
kvällarna. Han beskriver hur de av nedhuggna träd byggde hus och hur man fick tag i spik, 
något som vi berörde i vårt boksamtal. Textens rubrik Den stormiga vintern för 300 år 
sedan är det enda som låter oss förstå att berättelsen utspelar sig för länge sedan. Rubrik 
och innehåll hänger dock inte ihop, det finns ingenting i elevens text som beskriver storm 
eller vinter. En förklaring till detta kan vara att eleven först skrev rubriken och förmodligen 
inte läste igenom texten innan han lämnade den ifrån sig. 

Beatrice 

Eleven väljer att stanna kvar i Ingalls Wilders Det lilla huset i Stora skogen och skriver sin 
text inom ramen för det som skrivuppgiften handlade om; att återberätta. Hon återberättar 
inte allt men får med detaljer från det lästa stycket som hon sedan bygger vidare på. Hon 
har lyckats fånga den starka och varma familjekänsla som är så karakteristisk för Ingalls 
Wilders böcker:  

Laura hade ljust vågigt hår med världens gulligaste ansikte. Hennes klänning var blå med vita 

ränder och den hade mamma gjort. Lauras förkläde var också smutsigt för hon var varje dag ute 

när solen sken och plockade bär. /…/ Laura älskar när familjen kommer in och ger henne frukost. 

När Laura vart 3 höstar fick hon Susan. Hon var egentligen en majskolv. Men Laura älskade henne 

som docka. Mary hade också en docka men den hette Netti. Netti var gjord av tyg och var jätte 

gullig. –Det gulliga ansiktet skulle nog passa till Lauras ansikte, brukade mamma och pappa säga. 

/…/ På kvällen hade Laura svårt att sova, så spänd var hon. Men hon kommer ihåg att det sista 

hon hörde var en varg som ylade. På morgonen vaknade Laura tidigt. Efter en halvtimme så kom 

mamma, pappa och Mary in i rummet med en skål. I den låg det majsgröt. Pappa hade en kopp 

med mjölk.98 

Den första delen av berättelsen präglas av målande och detaljrika beskrivningar av 
berättelsens personer vad gäller utseende och de kläder de bär. I boksamtalet framkom att 
eleven tycker om att höra berättelser från förr i världen99 och att hon skulle vilja leva på den 
tiden. På min fråga hur hon tänker då svarar hon:  

Jag skulle vilja se ut så…, att man hjälps åt. Ibland så liksom känns det som att det enda som 

finns, det är liksom data och TV, man gör ingenting själv. Jag tycker det skulle vara roligt att gå i 

gamla kläder, jag vill så här jobba och bo i gamla hus och så.100  

Vidare är adjektiv och adverb rikt förekommande och ordvalet är varierat vilket gör att det 
blir ett bra flyt i texten. Textens andra del består av mycket dialog och eleven har lyckats 
behålla den språkliga stilen genom hela texten. Jämför man denna text med elevens första 
text (kontrolltexten) märks stor skillnad i hur texten flyter, vilket främst beror på hennes 
förmåga att hantera meningsbindningar.101 

                                                

 

98 Utdrag ur elevtext. För texten i sin helhet, se bilaga 8.  

99 Citat från boksamtal 2007-04-23. 

100 Ibid.  

101 Meningarna i en välformulerad text ska vara dels självständiga informationsbärare, dels naturliga länkar i en 

sammanhängande informationskedja. (Josephson, Melin & Oliv, 1990:19) 
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Calle 

Eleven skriver en text om en familj som levde för 150 år sedan. Här har han gjort en 
återkoppling till den lästa berättelsen då den utspelade sig för just så många år sedan samt 
att det handlar om en familj. Gör inledningsvis bra beskrivningar av huset de bor i och vad 
alla familjemedlemmar heter: 

För ungefär 150 år sedan bodde det en liten familj i ett litet litet rött hus pappan heter Tom, 

mamman heter Lisa och storesyster Maja och sist lille August102 

Han klarar dock inte av att befinna sig så långt tillbaka i tiden genom hela berättelsen. Han 
skriver om lejon i skogen, om att leta efter påskägg för att återigen kasta sig tillbaka till 
1800-talet brist på jaktlycka som leder till att de får äta gröt till både frukost, lunch och 
middag. Därefter har syskonen matkrig och skyller på att vargen ätit upp maten. Detta tyder 
på viss brist hos eleven att hantera konnektivbindningar.103  

Dina 

Ej närvarande. 

Erik 

Ej närvarande. 

Felicia 

Ej närvarande. 

6.5 Fjärde boksamtalet i studien 
Detta är det sista tillfället jag träffar eleverna för min studie. En elev är frånvarande och 
eleverna är således fem till antalet. Liksom vid tidigare tillfällen pratade vi om vad vi gick 
igenom vid vårt senaste möte. De elever som var frånvarande då informerades om vad vi 
läst, pratat och skrivit om. Endast en elev valde att läsa upp sin text för de övriga. 

6.5.1 Val av högläsningsbok till det fjärde boksamtalet 

Vid detta tillfälle läste jag några sidor ur Julias bok104 av Helena Dahlbäck. Då 
berättelserna hittills två gånger handlat om pojkar och en gång om en flicka valde jag för 
balansens skull en flicka som protagonist också till detta sista tillfälle. Liksom de tidigare 
böckerna är det en vardagsskildring, om än något lättsammare och med mer humor än de 
böcker jag valt att läsa tidigare. Den är skriven i dagboksform och handlar om Julias vardag 
i skolan och hennes relationer till bästisen, fröken, klasskamrater och föräldrar. Områden 
som jag bedömde att samtliga elever skulle vara förtroliga med trots att boken nog 

                                                

 

102 Utdrag ur elevtext. För texten i sin helhet, se Bilaga 8. 

103 Hur meningar, satser och stycken binds ihop med logiska markörer. Josephson, Melin & Oliv, 1990:20. 

104 1993. 



 

28

  
egentligen hör hemma i flickboksgenren. Min strävan var att uppmärksamma eleverna på 
jagberättaren105 och den intimitet som dagboksformen utgör: 

Särskilda möjligheter både till omedelbarhet och till variation av tempus och 

perspektivförskjutningar ger dagboksformen. Den kan användas både till att skapa närhet och 

avstånd, till återgivande av spännande händelser men också till stillsamma reflexioner.106 

Vidare ville jag återigen göra eleverna uppmärksamma på beskrivningen av personer, 
platser och miljöer.  

6.5.2 Boksamtalet107 

På min fråga om det var något som eleverna tyckte om i den lästa berättelsen svarade alla 
att den var jätterolig. Det märktes också under själva läsningen då det skrattades högt och 
logs. Det allra bästa tycktes vara när berättelsens Julia beskriver en teckning som hon och 
bästisen Katten gjort föreställande två kamrater som gick i en skog och på vilken någon 
hade kluddat: TVÅ KÄRRINGAR I BLÅBÄRSSKOGEN.108 När jag försökte uppmärksamma dem på 
jagberättaren tyckte någon att det skulle ha förtydligats vem denna jag var. Jag bad dem 
också reflektera över de tidigare böcker jag läst ur och hur dessa var skrivna. Vidare 
pratade vi om huruvida de upplevde Julia som en kompis som berättade något just för dem. 
Efter aningen styrda frågor från min sida svarade nästan samtliga att de upplevde det på det 
sättet. Det var inte någon som svarade tvärt emot utan då blev svaret ett mer tvekande jag vet 

inte…109  

6.5.3 Analys av elevtexterna 

Adam 

Elevens text rubriceras Min Dagbok och är mer en redogörelse dag för dag över veckan 
som gått än en berättelse. Han börjar sin text Den här veckan har varit jätte kort för på måndagen var 

det studiedag i skolan så jag fick vara hemma och på måndagen och tisdagen var det röd dag så vi fick ha lov 

men på onsdagen var det skola igen.110 Texten är mycket kort och man får en känsla av att han 
har bråttom när han skriver, vilket ju bland annat omnämnandet av veckodagen måndag två 
gånger tyder på i ovanstående utdrag. Han använder visserligen jagformen men texten 
känns ganska opersonlig, vilket främst beror på att han nästan inte lägger några värderingar 
i det han skriver. Han sträcker sig dock till att skriva:  

Onsdagar och fredagar är min favoritdag för då har jag tennis /…/ Torsdagar är också roliga /…/ 

fredagar är bäst.111  

                                                

 

105 Berättaren uppträder som en person i berättelsen. Nikolajeva, 2004:145. 

106 Eström, 1982:104. 

107 Samtalet återges i sin helhet i Bilaga 9. 

108 Dahlbäck, 1993:14. 

109 Citat från boksamtal 2007-05-04. 

110 Utdrag ur elevtext, för texten i sin helhet, se Bilaga 10. 

111 Ibid. 
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I boksamtalet ifrågasatte Adam varför det inte tydliggjordes vem jag var i den lästa 
berättelsen. Trots detta har han inte presenterat sig själv med egennamn i sin egen 
berättelse, eller också kanske det är just frånvaron av egennamn som han har tagit till sig. 

Beatrice 

Uppgiften var att skriva en jagberättelse i dagboksform. Eftersom eleven börjar sin text 
med  

Hej! Mitt namn är…112  

får den istället känslan av ett brev, vilket förvisso också är en form av jagberättelse. Jämfört 
med de tidigare texter som eleven skrivit är texten förhållandevis kort. Den känns personlig 
utan att vara privat. Liksom Julia i den lästa berättelsen beskriver eleven sin klass och sin 
fröken. Hon tar upp sådant som texten berörde; hur klasskamraterna är mot varandra, 
bästisar och egenskaper hos läraren, vilket tycker på att hon influerats av det lästa:  

I min klass är vi ganska snälla mot varandra, men vi kan bråka med varandra som alla andra. Min 

fröken heter Elsa och är väldigt bra på att förklara saker så att man förstår. Jag har ingen bästis för 

alla tjejer i klassen är snälla. Vårt tema i klassen är forntiden. Vi har engelska och alla är duktiga på 

det..113 

Calle 

Det märks, till skillnad från de tidigare tillfällena, att han utgår från sig själv när han 
skriver. Han förmedlar förhoppning, besvikelse och trygghet. Liksom i föregående text 
saknar även denna text konnektivbindningar men här blir det tydligare att det handlar om 
det som Teleman beskriver som att maskineriet strejkar.114 Min tolkning av detta är att 
eleven tänker snabbare än han skriver. 

Eleven skriver en jagberättelse där han börjar med att berätta om sina föräldrars skilsmässa 
för att sedan raskt kasta sig över till vad han ska göra på söndag. Därefter skriver han att 
jag läst om blåbärskärringar. Han återkopplar till föräldrarnas skilsmässa för att sedan 
avsluta med att berätta om en lek som han lekte tillsammans med en klasskamrat på rasten. 

Den här veckan har varit kort. Min mamma och pappa har skilt sig fast det var länge sen. På 

söndag ska jag spela fotbollsmatch vi kommer säkert att vinna. Idag så läste Christina 

blåbärskärringar alltså det stod det i blåbärsskogen går två kärringar. /…/ Det var pappa som ville 

skilja sig. Nu när vi hade rast så lekte jag med min bästis Pelle Lindberg vi lekte det vi nästa alltid 

brukar leka /…/115 

Att han kommer att tänka på sina föräldrars skilsmässa mitt i beskrivningen av den gångna 
veckan beror sannolikt på att han associerar till sina egna föräldrars situation när den lästa 
berättelsens Julia berättar om ett samtal hon har med sin farmor:  

                                                

 

112 Utdrag ur elevtext. För texten i sin helhet, se Bilaga 10. 

113 Ibid. 

114 En anledning till att maskineriet överansträngs kan vara att skrivandet går långsammare än talet. Teleman, 1977:7. 

115 Utdrag ur elevtext. För texten i sin helhet, se Bilaga 10. 
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Hon [farmor] gillar att berätta hur pappa var när han var liten och hur det var när han och mamma 

gifte sig. Då blev verkligen farmor glad, brukar hon säga, hon tycker så mycket om mamma.
116 

Dina 

Eleven skriver en kort text om den gångna skolveckan; vilka lektioner hon haft och vad 
som återstår av veckan/dagen. Hon skriver i jagform och inleder sin text med att presentera 
sig själv och vad hon ska skriva om: 

Mitt namn är Dina jag är 10 år den här veckan har varit kort som jag ska berätta om117 

Texten har inte mycket av berättelse över sig utan består mest av uppradade redogörelser: 

/…/ sen hade vi också textilslöjd jag började på en docka i Torsdags så hade vi två Temalektioner 

idag så har jag haft skrivarlektioner sedan ska jag ta hand om roliga timmen. 

I boksamtalet framkom att den lästa berättelsen om Julia tilltalade Dina. När jag frågade på 
vilket sätt svarade hon bland annat: /…/hur de gjorde och hur hon berättade och sånt118 

Hon har emellertid inte lyckats använda denna reflektion för sitt eget skrivande.  

Erik 

Ej närvarande. 

Felicia 

Eleven kommer inte igång med skrivandet över huvud taget. Sitter en lång stund och 
våndas inför att skriva i dagboksform för att sedan brista ut i gråt över att hon inte kan. Jag 
försöker få henne att förstå att det inte gör något, att hon kan skriva om vad hon vill. 
Dessvärre går det inte att förmå henne till att skriva. Felicia var inte särskilt aktiv i 
boksamtalet och undrade om alla måste läsa det hon förväntades skriva. I efterhand kan 
detta tolkas som att hon inte känner sig bekväm med att skriva om sig själv. 

6.6 Avslutande intervju med eleverna 
För att få en uppfattning om hur eleverna själva upplevt våra möten och om/hur dessa 
påverkat dem i deras skrivande gjorde jag vid det sista undersökningstillfället en mindre 
semistrukturerad intervju utifrån följande frågor: 

 

Hur tycker du att våra träffar har varit? 

 

Hur har det varit/känts att prata om det vi läste? 

 

Tänker du på vad vi har pratat om när du skriver annat också? 

 

Tycker du att du har förändrat ditt sätt att skriva? 

Nedan redovisas svaren i korthet från respektive elev: 

Adam 

                                                

 

116 Dahlbäck, 1993:15. 

117 Utdrag ur elevtext. För texten i sin helhet, se bilaga 10. 

118 Citat från boksamtal 2007-05-04. 
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Tycker att vi har läst roliga berättelser. Det har varit roligt att prata om det lästa för att man 
lärt sig mycket grejer, till exempel att man kan börja direkt i en saga och att man kan 
beskriva saker mer utförligt. 

Beatrice 

Tycker att det har varit jättekul, gillar att skriva och att lyssna på nya berättelser. Tycker att 
det har varit kul att prata om det vi läst för att berätta vad man tycker och att det varit en 
hjälp att förstå hur författaren tänker. Tänker på våra samtal när hon själv skriver, tycker att 
hon skriver lite mer annorlunda nu. 

Calle 

Tycker att det varit jätteroligt, tycker om att skriva. Tycker att han har lärt sig saker om hur 
en berättelse ska vara. 

Dina 

Tycker att det har varit kul att skriva och att läsa upp det hon skrivit. Samtalen har varit bra 
då hon tycker att man lär sig förstå mer av hur en berättelse är uppbyggd. När det gäller 
hennes skrivande i andra sammanhang tänker hon ibland på att börja berättelser på annat 
sätt än Det var en gång... 

Erik 

Tycker att våra träffar varit jätteroliga för att det är kul att skriva. Kan inte beskriva hur det 
varit att prata om det lästa. Tänker på början, mitten och slut när han skriver. 

Felicia 

Ej närvarande. 

6.6.1 Reflektion kring intervjusvaren 

Intervjusvaren ovan ger en entydig bild av att eleverna uppfattat våra möten som kul eller 
roliga, vilket kan uppfattas som en ganska medioker bild av något som varit förhållandevis 
krävande för deltagarna. Här menar jag att viss hänsyn bör tas till elevernas förmåga att 
uttrycka sig. Deras ordförråd är långt ifrån fullt ännu och ett ord som roligt kan också 
tolkas som intressant, lärorikt eller givande.119  

6.7 Sammanfattande analys 
Över lag anser jag att de elever som omfattats av studien har påverkats, om än i olika grad, 
av vad vi läst och att samtalen kring det lästa har varit vägledande för deras kommande 
skrivuppgift. Främst har det visat sig i inledningen av elevernas texter för att därefter avta 
ju längre in i texten de kommer. Ingen har lämnats helt oberörd av högläsningen och 
boksamtalen. En flicka har dock haft svårt att frångå spänningsmomentet när hon skriver. 
Även om hon låter handlingen utspela sig i för henne vardagliga miljöer finns den mystik 

                                                

 

119 Ibland kan ordets betydelse vara snävare hos barn. Håkansson, 1998:79. 
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och spänning som är så karaktäristisk för fantasygenren120 ständigt närvarande i hennes 
skrivande. Med tanke på hennes starkt negativa reaktion när hon ombads skriva en 
jagberättelse och utan att känna henne mer än ytligt, får jag känslan av att skrivandet, och 
läsandet, för denna elev är en slags flykt från verkligheten. Den flicka som redan vid 
undersökningens början, enligt min mening, kommit längst när det gäller sitt skrivande är 
också den som, anser jag, har utvecklats mest. Hon är också den som varit mest positivt 
inställd till de böcker som lästs och den som tagit till sig mest av våra samtal. Emellertid är 
hon inte den som deltagit aktivast i samtalen. Tvärtom är de två mest verbala och 
ifrågasättande eleverna pojkar, något som inte direkt har avspeglats i deras skrivande. En 
förklaring kan vara att pojkarna är mer svårflirtade när det gäller nya genrer. Ewald skriver 
i sin avhandling att: 

… pojkarna alltmer orienterar sig mot avgränsande genrer som fantasy, krigsskildringar och 

historiska äventyrsberättelser…/…/ Flickorna fortsätter att vara relativt gränsöverskridande när det 

gäller val av genrer, men de väljer samtidigt allt tydligare att läsa böcker där relationer, känslor och 

etiska/moraliska dilemman tematiseras ur olika perspektiv.121 

                                                

 

120 Fantasy har drag av den traditionella folksagan, men innehåller även element som skiljer genrerna åt. Handlingen 

utspelar sig ofta i två parallella världar (vanligen en realistisk och en mytisk), på två parallella tidsplan eller i en 

uppdiktad, men i detalj utformad värld. Källa: Nationalencyklopedin, 2007. 

121 2007:371. 
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7. Diskussion och slutsatser 

Bakgrunden till min studie har varit min övertygelse om att den skönlitteratur eleven läser 
påverkar hur han eller hon skriver, i form av bland annat ordval, innehåll och struktur. Jag 
kommer nedan att diskutera resultatet av min studie i förhållande till min 
litteraturgenomgång ovan. Vidare kommer jag att diskutera resultatet ställt i relation till den 
pedagogiska metod som undersökningen bygger på. Jag gör detta utifrån studiens 
frågeställning, det vill säga: 

 

Går det med hjälp av skönlitterär högläsning med efterföljande boksamtal att 
påverka skrivutvecklingen och i så fall, hur visar det sig hos den enskilda eleven? 

7.1 Resultatdiskussion 
Resultatet av min undersökning visar att det går att påverka skrivandet genom att läsa 
skönlitteratur och därefter samtala om det lästa. Jag är medveten om jag att ser det jag vill 
se. Men redan de texter som eleverna skrev initialt (kontrolltexterna) visar på en tydlig 
koppling mellan vad de vanligtvis läser och hur och vad de skriver när de får skriva fria 
berättelser. Vid en jämförelse av de tre elever som deltog vid samtliga undersöknings-
tillfällen och de tre elever som var närvarande endast vid hälften av tillfällena märks en 
generell skillnad i progression om man betraktar eleverna som två grupper. Här måste 
hänsyn tas till att det totala antalet tillfällen endast var fyra samt att graden av progression 
naturligtvis är individrelaterad. Det kan mycket väl vara så att den flicka som, enligt min 
mening, har gjort störst framsteg hade klarat av det lika bra även om hon inte varit 
närvarande vid alla tillfällen. Att eleverna inte visade på någon revolutionerande förändring 
och/eller utveckling i sitt skrivande vid undersökningstillfällets slut beror, anser jag, på 
flera faktorer. Den första, och med all sannolikhet största, anledningen till att resultatet inte 
visade på tydligare progression är, menar jag, att vi endast träffades vid fyra tillfällen, 
varvid varje tillfälle varade mellan två och tre timmar. Vidare var både jag och eleverna 
ovana vid att arbeta på detta sätt, något som jag kommer att gå in mer på i nedanstående 
punkt (7.2). Därtill är dessa elever inte vana vid att inte få välja böcker själva. Alla böcker 
som väljs för litteraturläsning i klassrummet är självvalda av eleverna. Det betyder att flera 
av dem aldrig tidigare har mött den typ av berättelser som vi läste vid våra tillfällen, vilket 
var en i allra högsta grad medveten förutsättning från min sida. Detta för att jag ville få 
eleverna att tänka i nya banor när det gäller sitt skrivande och inte förstärka den 
berättargenre de redan behärskar. Dessa för eleverna nya texter är annorlunda både när det 
gäller språk, berättarstruktur och innehåll. Vad jag menar är att det fanns en risk att 
eleverna kände ett visst motstånd till de böcker jag valde att läsa och därför till en början 
hade svårt att ta dem till sig. Jag tänker främst på berättelsen om Elvis, som är en typisk 
mitt-berättelse. Nikolajeva menar att mitt-berättelsen:  



 

34

  
är en komplicerad kompositionsform som kan lämna många läsare otillfredsställda, särskilt läsare 

som är vana vid snabb handlingsutveckling och tydlig kausalitet.122  

Med tanke på elevernas tidigare läsvanor, som beskrivits ovan, kan just detta vara en 
förklaring till att samtalet stundtals upplevdes som trögt.  

Jag tror att genom att låta eleverna vänja sig vid att möta olika genrer inom litteraturen 
kommer de successivt att ta till sig språk och struktur från dessa, för att i förlängningen 
använda det i sitt eget skrivande. Och på så sätt utveckla sitt skriftspråk. 

7.2 Pedagogiska implikationer 
Att högläsning främjar både den syntaktiska och den fonologiska förmågan liksom 
ordförrådsutveckling och medvetenhet om berättelsens struktur får, som jag tidigare nämnt, 
stöd hos Myrberg.123 Men för att det ska få den effekten är det viktigt att man även samtalar 
om det lästa.124 Jag valde därför att bygga min studie på högläsning och boksamtal. Det 
visade sig inte alltid helt enkelt att få igång ett samtal kring det jag läst. En anledning kan 
vara att elevernas klasslärare benämnt den aktuella elevgruppen som skrivarklubben och att 
de inte ansåg sig vara där för att prata utan för att skriva. Jag upplevde det också som att 
eleverna var ovana vid att utbyta erfarenheter i grupp. Det var jag som dominerade alla 
våra samtal och det var sällan som det utbröt någon egentlig diskussion.  

För att få önskad effekt på skrivutvecklingen anser jag att man som lärare måste arbeta 
medvetet och kontinuerligt med skönlitteratur på detta sätt. Jag tror att jag hade fått ett 
resultat som visade tydligare progression hos samtliga elever om min samtalsmetod hade 
implementerats i klassrummet under lång tid. Där man som pedagog hade använt sig av 
Chambers hela vägen. I min studie utgick jag endast från hans grundfrågor. En fördjupning 
av jag-undrar-samtalen innebär att man bryter ner frågorna till specialfrågor och att man 
skriver upp vad man kommer fram till på blädderblock eller tavla, för att åskådliggöra 
mönster i texten etcetera. Jag tror också att det skulle generera diskussioner och 
ifrågasättanden från eleverna på ett mer naturligt sätt jämfört med de samtal vi förde i min 
undersökning, där jag hela tiden var den som dominerade. Jag tror inte nödvändigtvis att 
just Chambers metod (eller icke-metod) är den enda rätta men det är något att utgå ifrån, 
som visat sig fungera mycket väl när det gäller läsintresse.125 Liksom både Ewald och 
Molloy efterlyser jag samtalet i skolan som ett sätt att medvetandegöra och förstå 
litteraturläsningen. Jag tror överhuvudtaget att vi som lärare och blivande lärare måste 
skapa ett större utrymme för dialog i klassrummet, inom alla ämnen.  

                                                

 

122 Nikolajeva, 2004:52. 

123 2003. 

124 Ibid. 

125 Chambers, 1993. 
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7.2.1 Diskussion kring mitt val av högläsningsböcker 

Utöver det som redan sagts ovan i min resultatredovisning när det gäller valet av 
högläsningsböcker till min studie, vill jag göra följande tillägg. Det kan tyckas märkligt att 
jag väljer att läsa böcker som är mellan 14 och 30 år gamla, en bok är för övrigt över 70 år. 
Det talas ofta om vikten av att barn ska kunna känna igen sig i det de läser för att ta till sig 
orden och innehållet. Att utgå från barnets egna erfarenheter är av stor betydelse i dessa 
sammanhang. Anledningen till att jag i viss mån frångick detta var, som jag nämnt tidigare, 
att jag ville försäkra mig om att eleverna skulle möta litteratur som de inte kände igen för 
att vara så opåverkade som möjligt från början. Jag ville också att de skulle få möta andra 
världar och förhållanden än de som är beskrivna i den mer moderna barn- och 
ungdomslitteraturen. Dessutom anses de svenska författare jag valt (Gripe, Lindgren och 
Dahlbäck) vara några av den svenska barn- och ungdomsbokens främsta och många av 
deras böcker, anser jag, är aktuella och håller god kvalitet än idag.  
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Bilaga 1. Missivbrev till föräldrar  

Saltsjö-Boo 2007-02-21    

Hej!  

Jag heter Christina Tordhag och studerar vid Lärarhögskolan i Stockholm. Jag kommer att 
vara i 3C lite då och då eftersom jag denna termin arbetar med en C-uppsats inom 
ämnesområdet Språk och språkutveckling. Jag har valt att skriva min uppsats om 
skönlitteraturens främjande av skrivutvecklingen. Med utgångspunkt i dagens positiva syn 
på det individuella lärandet kommer jag att på individnivå studera skrivutvecklingen hos en 
mindre grupp elever. Mitt syfte är att undersöka om det finns ett samband mellan 
högläsning, boksamtal och den individuella skrivutvecklingen. Jag kommer under fyra 
tillfällen att träffa några barn i klassen, varav ert barn är ett av dem. Vid varje tillfälle 
kommer jag att läsa högt ur en skönlitterär bok, därefter samtalar vi om det lästa. Dessa 
samtal kommer eventuellt att spelas in för att underlätta för mig när jag ska sammanställa 
dem. Varje tillfälle kommer att avslutas med att barnen återger berättelsen i skrift med egna 
ord.   

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras anonymt i min uppsats (dvs. varken 
elever eller skola kommer att kunna identifieras) och endast där. För att kunna genomföra 
dessa samtal behöver jag tillstånd från föräldrarna. Jag vore därför tacksam om du/ni ville 
skriva under nedanstående talong och lämna den till Päivi Dahlin senast den 9 mars.   

Jag svarar gärna på frågor om det är något ni undrar över, telefon 070-716 60 64 eller via  
e-post: christina.tordhag@student.lhs.se

  

Med vänliga hälsningar    

Christina Tordhag   

Jag ger härmed mitt godkännande till att Christina Tordhag samtalar med mitt barn i 
samband med en undersökning avseende sambandet mellan boksamtal och skrivutveckling, 
samt eventuellt spelar in samtalet för att sedan använda resultatet anonymt i en C-uppsats.  

Barnets 

namn:___________________________________________________________________ 

Förälders/föräldrarnas namnteckning:__________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



 

2

  
Bilaga 2. Kontrolltexter   

(de texter som eleverna skrev inför studiens början)  

Adam  
Sagan om Sune 
Det var en gång en kille som heter Karl Sune Rudolf Andersson. Han var en tjejtjusare 
Sune hade minst haft 100 tjejer. Fast han hade en tjej som han bodde granne med som han 
alltid hade varit ihop med hon heter Sofie. Sunes kompisar heter Miklos och Salim och 
många fler. Förut hade Salim gjort en burktelefon mellan Sofies hus och Sunes hus. När 
den var klar så sa Salim nu behöver ni inte gå över till varandra och smitta varandra med 
olika baciller. Idag ska Sune gå till skolan fast att det är hans födelsedag han tror att han 
inte ska få några presenter för mamma Karin och pappa Rudolf är så snåla men visste ni att 
Rudolf är världens knäppaste pappa på hela jorden. Sune har också en lillebror som är 
världens mest kända snorunge tycker Sune. Lillebrorsan heter Håkan. Nu kommer Sune 
hem han plingar på dörren och innanför dörren står hela familjen och sjunger ja må du leva. 
Då säger Karin Du får en resa till Thailand i present grattis. Sen svimmar Sune. Slut  

Beatrice  
Det läskiga i stallet 
Det var en helt vanlig dag i ryttarstallet. Men när Ofelia kom in i Lias box så var Lia 
försvunnen. Ofelia sprang till stallägaren Miranda. När Miranda hade ringt polisen så 
ropade hon på Ofelia och satte sig i bilen. Ofelia följde med. Miranda körde långt. Det tog 
en och en halv timme innan de var framme. Det var tydligen Lias favoritställe. Det var en 
stor äng med mycket gräs. Men Lia var inte där. Mirandas dotter Jasmin satt i bilen och 
tjatade om att hon ville ha en häst. Miranda vart trött på hennes tjat. Ofelias två kompisar 
Kitty och Bess mötte henne på glassbaren. De diskuterade om kidnappningen. Kitty sa att 
bara Miranda hade nyckeln och att det tydde inga tecken på inbrott. Ofelia kom på vem 
som hade tagit Lia. Hon sprang till stallet och berättade att Jasmin hade tagit Lia. På natten 
hade hon tagit nyckeln och sprungit till stallet tagit Lia till hennes favoritplats och gömt 
henne där. Miranda vart jättearg och gav Jasmin utegångsförbud i 3 veckor.  

Calle  
Sagan om en kanin 
Det var en gång en kanin som jämt hade otur. En gång så såg han en morot fast moroten 
hoppade iväg och kaninen följde efter och då så han en räv precis framför honom. Oj oj 
tänkte kaninen. Räven hoppade på kaninen men kaninen fick superkrafter och slängde iväg 
räven men då fick räven superkrafter och sprang tillbaka till kaninen och kaninen sprang 
iväg fast på vägen såg han en till räv som ville äta upp honom men när han slog till honom 
så fick räven superkrafterna fast det visste inte räven så alla rävar i världen var rädda för 
kaninen. Slut.  
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Dina  
Sagan om Kalle 
Det var en gång en drake som hette Kalle och var 108 år han älskade klubbor speciellt med 
päronsmak en dag när Kalle skulle gå och hämta en klubba i sitt hemliga förråd s märkte 
han att en av klubborna var borta för han hade alltid koll på hur många han hade förut hade 
han 253 klubbor Men nu hade han bara 252 klubbor en katastrof tänkte Kalle vad skall jag 
göra Kalle tänkte i dagar och i veckor. Men till sist kom han på att han skulle leta efter 
klubbtjuven men först en klubba Kalle letade överallt tills han blev så trött att han somnade 
nästa dag när han vaknade och skulle gå och räkna sina klubbor så märkte han att en av 
sina klubbor var borta å nej! Mina klubbor bara försvinner han var för trött för att leta för 
klockan var bara halv 5 han gick och la sig men en liten stund senare sov han men inte som 
vanligt för han gick i sömnen till sitt hemliga förråd med klubbor men då vaknade han så 
det var jag som var klubbtjuven hela tiden sa han. Slut  

Erik  
Musse Pigg Pigg 
Det var en gång en mus som hette Musse Pigg Pigg. Han hade en hund som hette Plutti och 
var en vecka gammal. Idag så skulle hans bror Musse Pigg komma på besök. Han hade en 
hund som hette Pluto. Och han var 3 år gammal. Nu så skulle dom ut och gå på en tur med 
hundarna. Musse Pigg Pigg knöt fast Plutti med kopplet i hans motorcykel så sa han NU 
BLIR DET ÅKA AV! Och så åkte dom och Plutti flög efter. Och så åkte de iväg över 
vatten och land. Nu åkte de hem och drack varm oboy. Och Plutti och Pluto välte muggen 
som vanligt.  

Felicia  
SVARTA PÄRLANS FÖRBANNELSE 
På båten INCEPTOR så var den 10 åriga flickan Elisabhet Swann och sjöng vid fören meda 
dom andra var på däck och beräknade kurs just då så Elisabhet något som hon skymtade i 
dimman det var ett paraply men var kom det ifrån då såg hon en liten pojke på en flotte då 
skrek hon till kommendören kolla en pojke i vattnet då skrek kommendören: Man över 
bord hämta relingen och hissa upp honom nu fort alla på besättningen tappade nästan andan 
när dom såg ett brinnande skepp några meter ifrån deras skepp då sa mr Gibbs ja säger nu 
vad alla tänker på sjörövare och nu hade de hämtat upp pojken på däck för att se om han 
levde han andas sa en av besättningen och kommendören sa till Elisabhet att stanna med 
honom då såg han något runt halsen på pojken det var en medaljong och på den så var det 
en skrattande döskalle du är en sjörövare sa Elisabhet just då vaknade pojken skräckslaget 
då sa Elisabhet lugn du är i säkerhet nu jag heter Elisabhet Swann. Jag heter Will Turner sa 
pojken och somnade då viskade Elisabhet jag ska ta hand om dig Will då kom 
kommendören och sa har han sagt något ja sa Elisabhet bara att han heter Will Turner. Då 
såg Elisabhet ett skepp med svarta segel och sjörövarflagga det var svarta pärlan sen några 
år senare så var det en underlig pirat vid namn Jack Sparrow men det sa han aldrig. För han 
var ju pirat men då fick båten en läcka och började sakta sjunka den stannade vid en brygga 
då kom en man och sa det kostar två shilling att få ta plats vid bryggan då sa Jack du kan få 
tre shilling om du struntar i namnet okej sa mannen välkommen mr Smitty och så gick han 
iväg 
[Eleven hann aldrig skriva klart]
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Bilaga 3. Första boksamtalet 

2007-03-27 
Ej transkription. 
Det kursiva är min röst 
Alla namn är fingerade. 
Text inom hakparentes är mina eventuella kommentarer.  

Var det någonting i den här berättelsen som ni tyckte om? 
Allt var bra.  

Var det något speciellt i den här berättelsen som gjorde att det var bra? 
Nej (Calle) 
Berättelsen var ju inte så bra, hans mamma förstörde ju allt. (Erik el. Adam) 
Sättet som dom var… 
Den var inte så rolig (Felicia)  

Var det något ni inte tyckte om? 
Att han inte fick säga att han var kär (Erik) 
Boken är svår att förklara (Adam) 
Det var inget spännande (Calle) 
Jag tyckte det var dåligt att hon var så ojuste och aldrig lyssnade (Beatrice) 
Dåligt att det hände ingenting (Calle) 
Det är svårt att förklara boken (Adam) 
Jag tyckte inte om nåt (Felicia)  

Var det något som ni inte förstod eller något som ni tyckte var svårt? 
Jag förstod ingenting (Calle?) 
Jag förstod inte nåt av det (Felicia) [Adam säger: skojar du, förstod du inte nåt?!]  
Jo, att han var kär, att han inte vågade prata (Calle) [Erik: fattade ni ingenting, allvarligt?!, 
Adam: Ni måste ju ha förstått nånting?] [Jag försöker förklara vad det handlar om – att 
Elvis inte vågar tala om för sin mamma], hur kommer det sig då?  
För hans mamma blir så arg (Felicia)  
För att hon alltid avbröt honom (Adam)  
Det blev jämt bråk (Beatrice)  
Vad tror ni att det berodde på, att det oftast blev bråk? [Beatrice säger någon ohörbart och 
jag svarar ”absolut, så upplever jag det också”]  
Den här mamman, lyssnade hon på Elvis? Neej (unisont) Joo, lite hon säger ju ”ville du 
säga nånting” (Erik) 
Men det är på slutet men han försöker flera gånger och säga nånting… Hon avbryter 
(Beatrice) Och sen sa hon ju ”va vill du säga”, varför sa hon inte det innan (Erik?) Var är 
din vante…hon pratar om vanten hela tiden (Felicia) Ja, då tycker hon det är det 
viktigaste…Då kunde den väl heta Sagan om den försvunna vanten (Beatrice) [Jag förklarar 
att detta inte är en saga utan ett kapitel ur en längre bok och hänvisar till vad vi sagt tidigare 
om sagans struktur] Det här är mer som det kan vara i vardagen, eller hur? Lite som Sune-
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böckerna Adam, fast dom är lite tok-roliga? [skratt på utandning av Adam] Det här är 
kanske… det här är väldigt realistiskt, vet ni vad realistiskt är? Jag har glömt bort vad det 
är (Felicia) Att det är som det kan vara i verkligheten, väldigt sådär vardagligt. Vardagligt? 
Men det är ju vardag nu, vi går ju i skolan (Felicia). Men hur tror ni att författaren då, hon 
som heter Maria Gripe, vad tror ni…? Hon har haft det sådär (Erik) [ohörbart + skratt] Vad 
tror ni hon vill säga när hon skriver en sån här berättelse? Att hon har haft det så där 
(Felicia) Tror ni att hon vill att man ska känna nånting när man läser det här? Att man inte 
ska göra det (Adam) Att man inte ska säga emot vad din mamma säger (Beatrice) Att andra 
mammor ska veta hur det är (Felicia) Menar ni att det kan vara som ett budskap till andra 
mammor att såhär…vad otrevligt det låter…såhär ska jag inte göra mot mina barn, att 
man måste lyssna på varandra? Ja, såhär gör hon nästan hela tiden och det är jättetråkigt 
(Beatrice) Föräldrar bestämmer så mycket (Beatrice och Felicia) [samtalet glider iväg på 
vad man inte får göra hemma hur mycket man vill, t.ex. gå in på datorn ”men det får 
mamma”] Tror ni att det kan vara så att författaren vill beskriva en känsla, hur det kan 
kännas? Hon kanske är brevduvor (Felicia) Hur menar du då? Om hon vill säga något till 
andra mammor varför kan hon inte vara en brevduva då? (Felicia) När man läser en bok så 
kan man ju läsa den av olika anledning, t.ex. för att den är spännande men böcker kan ju 
vara bra även fast de inte är spännande så att det händer läskiga grejer. Det måste inte 
det… (Erik) Det kan vara kul att läsa bara för att man känner igen sig, eller hur? Jag läser 
Eragon (Felicia) [Felicia berätter om Eragon och vad den handlar om: drakägg m.m.]  

Kunde ni se nåt mönster i den här berättelsen, att det var beskrivet på ett visst sätt, eller 
något som följde hela den här berättelsen? 
Att han hette Elvis (Felicia) 
Att hans mamma var tjatig (Calle) 
Annarosa (Erik) 
Jag tycker att man kunde… dels så var det det här att han ville säga någonting hela tiden 
och tänkte väldigt mycket inom sig men så var det svårt att få ut det för att han var rädd att 
mamman skulle bli arg 
Han var feg (Felicia) Ja, eller inte feg… mera… vet ni vad jag tror, jag tror att hans 
mamma så många gånger hade sagt åt honom så många gånger på det ena eller andra 
sättet, hon var så stark och dominant så han vågade inte… Så att han blev feg (Erik) Ja, 
inte feg tycker inte jag är riktigt rätt men att han inte riktigt vågade uttrycka sig för han 
ville inte ta strid med sin mamma, han ville inte ha nåt bråk Jag har tagit strid flera gånger 
med min mamma och pappa, jag har skrikit åt dom… (Felicia) Det är inte farligt att bråka 
då och då, inte farligt alls men jag tycker att man kan se här på Elvis att hans mamma inte 
brydde sig om vad han tyckte och kände utan bara pratade på själv… jag tror att hon 
egentligen märkte att han ville säga något men att hon babblade på bara för att… Slippa 
Elvis! (Adam) Hon kanske redan visste att han var ihop med henne men hon ville inte höra 
det (Erik) Ja, hon kanske anade att det var det han ville säga och hon kanske kände 
såhär… att om jag inte får höra det ifrån honom så kanske det fortfarande inte kan vara 
så…förstår ni vad jag menar? …hemlig agent..(Felicia)  

Såg ni något annat mönster? Om vi låtsas att vi är författar här då och ska bygga en 
historia, så kan man bygga det på att man pratar mycket med varandra…vet ni vad det 
kallas? [vad jag är ute efter är dialog,] Har ni hört det ordet? 
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Ja, Dialog är såna där vetenskapsböcker (Felicia)  

[Bandet slut och måste vändas, vi pratar om talstreck och pratminus som ett sätt att markera 
dialog.]  

Tycker ni att den här känns annorlunda jämfört med de böcker och sagor ni brukar läsa? 
Det enda jag kände var bra var när de åkte skridskor (Calle) Kunde du känna igen dig lite, 
att det är skönt att åka skridskor och hur det var beskrivet med frost och sol…? Neej, jag 
brukar bara åka…spela match (Calle) [sidospår om annat] På vilket sätt är den 
annorlunda? Den är inte så spännande. Harry Potter är spännande…(Felicia) Den har bra 
sån här ”prata ut sak” (Erik) Den uttrycker sig bra? Bra språk, eller? Ja (Erik) Men ni 
tycker att det hände för lite? Men jag tycker att man kan göra en historia, bygga en 
historia på mycket känslor som den här författaren har gjort. Hon beskriver ju hur Elvis 
känner sig, eller hur? Han tycker det är jobbigt, han mår inte så bra och han vågar 
inte…Han är trött (Calle) Och så bygger den ju på den här relationen mellan mamma och 
Elvis som inte är så bra kanske för att mamman är ganska egoistisk tycker jag Vad är det? 
(?) Att hon bara tänker på sig själv, jag tror inte att hon bryr sig så mycket om hur Elvis 
mår egentligen. Hon vill bara att han ska ha sina vantar, det ska vara rent och fint och hon 
vill inte att han ska umgås med Annarosa Pettersson för det är ingen bra människa, och det 
kan hon ju inte ens förklara varför det inte är någon bra människa, hon känner inte ens 
Annarosa.   

Försök och koncentrera er en liten stund till…den här författaren tänker på ett annat sätt 
än författaren till Harry Potter [en diskussion utbryter om författaren till Harry Potter är en 
kvinna eller man och hur namnet uttalas, alla verkar överens om hur det stavas] Där bygger 
man ju på spänning, känns den lite spännande den här tycker ni?  

Neej (?) Joo, jag tycker det, hur det ska gå till exempel om han ska hitta på nåt sätt att 
berätta… (Beatrice) Det är det han kommer göra (Felicia) Han kanske måste skrika ännu 
högre (Erik) Hur tror ni att det kommer att gå då? Han som har skrivit den där boken, hans 
fru kanske inte lyssnar så mycket (Adam) Hon kanske vill säga det i skrift i stället? Hon 
kanske vill va som Elvis (Calle)  

[Eleverna börjar tappa koncentrationen och sitter och skruvar på sig och pratar om annat] 
Jag vill att ni ska skriva en berättelse om… och försöka att tänka lite som den här 
författaren har gjort, att det ska vara lite verklighetsnära.  

Måste det vara om sig själv? (Adam)  

Nej, absolut inte, ni får skriva hur ni tror det går för Elvis, en fortsättning när han berättar 
det här för sin mamma, om han berättar det, vågar han? Och vad säger mamman då? 
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Bilaga 4. Elevtexter efter första boksamtalet  

Texterna är avidentifierade och alla eventuella stavfel är rättade. Elevernas namn är 
fingerade.  

Adam  
Sagan om Frans 
Det var en gång en kille som heter Frans hans bästa kompis heter Fanny. Frans äter alltid 
middag hos Fanny. Dom har ett eget språk det heter O-språket i varje ord med s och a i 
byter man ut o t.ex. Ofrika. Idag ska Frans och Fanny till skolan nu går de dit men när de 
kommer till skolan börjar Fanny klaga på Frans. Frans frågar vad det är Fanny svarar men 
hon säger inte att hon såg sin bästa kompis Sofia men hon sa det högt men Frans frågar. 
Det var ju jag som var din bästa kompis. Så du har ljugit för mig. Gud vad du är dum. 
Förlåt då. Okej. Nu är skolan slut Fanny och Frans går hem slut  

Beatrice  
Att vara Elvis  
Dagen efter att mamma hade sjungit var hon trött och sur. Hon hade varit uppe länge och 
bråkat med pappa. När Elvis kom till skolan såg han Anna-Rosa Pettersson. Hon såg arg ut. 
–Om inte du berättar för din mamma att vi är ihop gör jag slut, sa hon. Elvis lovade att 
berätta. När han kom hem slängde han ryggan på golvet. –Måste du alltid kasta din 
ryggsäck på golvet, sa mamma surt. Elvis vart trött och sprang upp på sitt rum, då för första 
gången såg han en dörr han aldrig sett förut. Han gick in försiktigt och kollade runt. Det var 
mörkt. Kolsvart. Han gick in och stängde dörren. Då började det lysa mer och mer, till sist 
var det så upplyst att Elvis fick ont i ögonen. Han såg flygande tefat. Han såg en skylt där 
det stod: VÄLKOMMEN TILL ÅR 2029. Han var i framtiden. Han gick en gata upp och 
svängde till höger och såg ett hus. När han kollade på brevlådan där stod det: Karlsson och 
Pettersson. Elvis vart varm och fick mod. Han kollade in igenom fönstret och såg tre flickor 
leka. Dom såg precis ut som Anna-Rosa Pettersson. Elvis vart ännu varmare. Han gick 
tillbaka till dörren och fick ännu mer mod i sig. Han smällde upp dörren med ett BRAK. –
Vad är det som händer där uppe, ropade mamma. Han sprang ner och skrek: Jag är ihop 
med Anna-Rosa Pettersson. Till sin förvåning vart mamma glad. –Nej, vad roligt att du har 
skaffat dig någon, sa hon bara. Nästa dag berättade Elvis för Anna-Rosa Pettersson. Och 
hon vart överlycklig.  

Calle  
Sagan om David Wallinder 
Här är David Wallinder han fyller 10 år. Och nu ska han gå hem från skolan. När han är 
hemma så stod mamma i köket och lagade blåbärspannkaka och efter en stund så ropade 
hon att maten var klar. Efter de hade ätit så lekte han och sen kom pappa och nu fikar vi sa 
mamma. Efter de hade fikat så öppnade de David fick en mobil en mobilhållare och ett par 
fotbollsskor och fotbollsbenskydd och 300 kronor och lite annat. Pappa fick 285 kronor och 
blommor och ett gossedjur och lite annat. Pappa och David fyller år på samma dag för 
pappa fick David på sin födelsedag.  
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Dina  
Eleven ej närvarande.  

Erik  
Sagan om Stefan E 
En gång här i livet fanns det en liten kille som hette Stefan. Han var datanörd & älskade 
badminton. När han spelade badminton sist så skulle han slänga sig efter en boll & så 
skrapade han i sina knän & gjorde illa sig. Nästa dag är det skola & nu måste jag plugga 
matte. Kapitel 2 [ny rubrik] Nästa dag. Måndag. Måndagar är alltid så jobbiga. Jag är alltid 
så trött på lektionerna. Dags att sluta dagen. Å nej jag missade bussen. Jag får väl gå då. 
Det är så tyst & stillsamt. Bäst jag sätter på min mp3. Jag trycker på play & lyssnar på låten 
”Vicarius” med gruppen ”Tool”. Nu är jag hemma. Jag klappar min katt & börjar spela 
data.  

Felicia  
Sagan om Misty 
Misty Pevensi är en helt vanlig tjej hon är 13 år och hon har många kompisar dom heter: 
Bianka, Ingalill, Gertrud och Fia. Dom har en klubb som heter: Star Girls. Nu ringde 
skolklockan och alla gick in i sina klassrum. Men Misty var försenad hon hade fått punka 
på sin cykel och var tvungen att laga det. Misty blev orolig vad kommer miss Faragonda att 
säga nu blev det bråttom kl. var 5 minuter över 8. Åh nej Åh nej nu kommer jag verkligen 
för sent vi började för 5 minuter sedan jag kommer att få kvarsittning Åh jag som ska ut i 
kväll med en dejt på den gyllende gaffeln i stan Åh tur nu är jag framme AAhh klockan är 
prick nio Hjälp!! Måste bara parkera cykeln där Åh nu måste jag springa in Åh öppna 
dörren så där Åh öppna skåpet och klä av mig ytterkläderna så där och gå in i klassrummet. 
Förlåt för att jag kom för sent miss Faragonda –du Misty pevensi –ja miss Faragonda –du 
kommer att få kvarsittning en timme efter skolan förstått –ja Faragonda. –Börja nu att 
studera om växter. –ja då –tala inte så till mig unga dam du kan få två timmars kvarsittning 
om du vill –Nej förlåt. Nu ringde klockan och alla gick ut. Va häftigt sa Fia vad modigt sa 
Gertrud verkligen sa Ingalill Håller med sa Bianka –tack så mycket –men du var så modig 
där Misty synd det där med kvarsittningen –det gör inget Fia jag klarar mig. Sen efter 
skolans SLUT! Åh inte kvarsittning – Nå Misty nu börjar din kvarsittning. Då såg Misty 
sina vänner i fönstret dom höll i en skylt där det stod: DIN DEJT VÄNTAR PÅ ASTAS 
KONDITORI. Åh nej tänkte Misty nu måste jag ta mig härifrån Sen efter 
KVARSITTNINGEN OCH TRÄFFEN. Det här var verkligen roligt sa Misty för sig själv 
men nu måste jag gå hem och sova. SLUT 
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Bilaga 5. Andra boksamtalet 

2007-04-16 
Ej transkription. 
Det kursiva är min röst 
Alla namn är fingerade. 
Text inom hakparentes är mina eventuella kommentarer.  

I den här berättelsen, var det någonting som ni gillade? 
Ja, den var rolig (Erik m.fl.)  
På vilket sätt var den rolig? 
Skrattretande (Erik) 
Man skrattade, den hade humor i sig? 
Jaa 
Någonting annat som gjorde att ni tyckte att den var bra? 
Bra story (Erik) 
Bra story, på vilket sätt då? 
Man förstod vad det hände (Erik) 
Förstod man att det var lite fantasier med också, eller? 
Ja 
Var det någonting som ni inte tyckte om då? 
Neeej… (alla) 
Ingenting som ni tyckte var konstigt eller som ni inte förstod? 
Neej 
Såg ni några mönster, ni vet som vi pratade om förra gången? Var det något som 
upprepade sig? 
Meter, den växte hela tiden… [ormen] 
Jaa, den växte flera meter så… och det var väl det att Lillpelle var ju lite äldre också än 
Mattias så att jag tror att Mattias trodde på honom bara för att han var äldre fastän han 
tyckte att det verkade lite konstigt, han höll väl inte riktigt med kanske…  
Och att lillasystern grät hela tiden (Beatrice) 
Jaa…Var det nånting ni tänkte på när det gäller sättet att berätta, någonting i språket? 
Det dära med jungfrurum och…[jag stannade upp i läsningen när vi kom till bl.a. 
jungfrukammare och andra för eleverna ovanliga ord och vi pratade om dem tillsammans] 
Det var några gammeldags ord…förhänge det är inte heller så vanligt 
Jag tänkte på när hon beskriver… hon skriver att ”Huset som han bor i är stort, av sten. 
På taket sitter sex skorstenar i rad.” Hon beskriver hur det ser ut. Hon skriver inte bara att 
Mattias bor i ett hus. Och så står det också ”Utanför huset går röda bussar fram och 
tillbaka, och längs vägen växer träd” 
Det kanske är hennes hus…? (Felicia)  

Mmm… eller också så tror jag att när man skriver en bok så blir det inte så roligt att läsa 
om man bara skriver att Mattias bor i ett hus. Utanför går en buss. Utan man beskriver att 
bussen är röd och att huset är av sten och att mittemot finns ett bageri och ett apotek… så 
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att man kan föreställa sig hur det ser ut där. När jag läste den här berättelsen, kände ni då 
att ni kunde se den framför er i huvudet?  

Neej (Felicia) 
Jag kunde se den framför mig (Adam) 
Inte framför mig i huvet… (Felicia) 
Men om någon beskriver ett hus av sten så kanske man tänker på ett hus av sten som man 
känner till...? 
[alla berättar om hur just deras hus ser ut] 
Jag brukar alltid se bilder framför mig när jag läser nåt (Beatrice) 
Jag med (Dina) 
Det är ju också skillnaden när man ser än film och läser en bok. När man läser en bok kan 
man ju fantisera hur som helst och då kan man ibland bli lite besviken om man först läser 
en bok och sen ser en film som är likadan som boken och att det inte riktigt stämmer med 
de där fantasierna man hade själv… 
Filmerna är ofta inte samma som böckerna (Adam) 
I filmer tar man inte med allt som står i böckerna (Dina)  

Vad jag vill att ni ska tänka på är hur man kan beskriva saker och platser… just som det 
här att huset var stort och av sten…hon skriver också att ”Där har så många barn sprungit 
under årens lopp, att det har blivit en liten grop i varje trappsteg.” Hon talar om lite hur 
det är runt omkring. 
Men hon kanske bor sådär…(Felicia) 
Är det inte så ofta i böcker att de beskriver själva miljöerna? 
Inte alltid (Erik) 
Jag läser mest spännande böcker (Felicia) 
Skriver de inte där hur de kanske kommer till ett slott och att det var kusligt…? 
Att de kommer till ett slott och det var mörkt 
Ok… I den berättelse vi läste beskrev ju författaren också var alla bodde; två trappor upp 
så stod det Svensson på dörren osv. 
I våran klass finns det en som heter Pettersson i efternamn och en som heter Svensson 
(Beatrice) 
Jaha! 
När får vi börja skriva? (Calle) 
Vi ska göra det alldeles strax. Idag vill jag att ni ska återberätta den här berättelsen, att ni 
skriver den här berättelsen fast med era egna ord och tänka på vad vi har pratat om.  

[Protester utbröt när det gällde att återberätta och vi enades om att de fick skriva något 
liknande…] 
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Bilaga 6. Elevtexter efter andra boksamtalet  

Texterna är avidentifierade och alla eventuella stavfel är rättade. Elevernas namn är 
fingerade.  

Adam  
Robins höst 
Det var en pojke som bodde på Gotland. Han bodde i ett renoverat hus det var precis i 
skogen. Huset var putsat på ut och insidan i förr i tiden gick det lamm i det här huset. Huset 
har en övervåning, kök, toalett + toalett, vardagsrum och sovrum. Det hade 10000 
kvadratmeter mark. Robin hade bara en kompis på sitt landställe som heter Mattias han var 
snäll de lekte ofta de har byggt en koja tillsammans. Idag ska Robin åka hem hejdå Mattias 
Slut.  

Beatrice 
Louise Majkssons påsk 
-I morgon är det påskafton, ropade Louises lillasyster Denise. Denise hade likadant hår som 
Guldlock. Det lockiga håret glänste i solen. Denise gick i nollan. Louise var brunett och 
hade rakt hår. Det glänste också i solen, men inte lika mycket. Louise var 150 cm lång och 
Denise var 119 cm lång. Denise tyckte bäst om våren för då var det påsk. Och gottegrisen 
Denise älskade godis. Men Louise tyckte bäst om sommaren. För då slapp man skolan. –Vi 
vet det, min lilla gottegris, skrattade mamma. Mamma var blondin och var smal. Hon var 
175 cm lång och Louise ville se precis ut som mamma när Louise blev stor. –Kan inte 
pappa få vara med oss i påsk, undradeLouise. –Nej, sa mamma strängt. Mamma hade varit 
sur på pappa i 4 år nu. Han hade varit gift med en flicka som hette Dorinda. Han var gift 
med Dorinda samtidigt som han hade varit med mamma. Dorinda hade en dotter som hette 
Galleria. När Dorinda och Galleria hade varit hemma hos mamma och pappa så hade 
Galleria skvallrat för mamma om att pappa och Dorinda hade gift sig. Denise hade varit på 
Mirandas kalas då så hon visste ingenting. –Mamma, varför är du och pappa skilda, 
undrade Denise nyfiket. –Vem vill måla ägg, ropade mamma och låtsades inte om att 
Denise hade frågat. För att Denise älskade sin pappa och om hon visste att han hade sårat 
mamma skulle hon bli besviken. Men Denise tjatade hela tiden om att få veta. Mamma sa 
att hon inte ville och Louise tog med sig Denise in deras rum. Det var ett litet rum. Med 
mörka tapeter. Det fanns två sängar och dubbelt av allting. Louise gick i trean. –Varför får 
inte jag veta, undrade Denise argt. –Jag vet inte heller, ljög Louise. Louise hatade att ljuga. 
Men ibland måste man. Då lugnade Denise ner sig. –Kan vi koncentrera oss på påsken? 
undrade Louise. –Ja, suckade Denise. Sedan gick flickorna ut och målade ägg. Det var lite 
trångt i köket för att inte tala om vardagsrummet. –Vi bor nog i den minsta lägenheten på 
jorden, brukade Denise säga. Till middag åt dom köttbullar och makaroner. På kvällen 
somnade alla väldigt fort. På morgonen vaknade Louise klockan 7.00 på morgonen av att 
Denise väckte henne. Dom letade påskägg och på dagen tittade dom på filmer. Sen på 
kvällen kom alla släktingar. Men pappa saknades.  
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Calle 
Här är Bärt Andersson han bor i ett litet rött hus precis bredvid motorvägen han gillar att 
busa och spela data. Idag är det skola när det är rast så smyger han sig in med sin kompis 
Tore dom sätter ett bananskal innanför dörren när klockan ringer så går alla in och Lotta 
kommer först och snubblar på bananskalet och sen snubblar Pia på Lotta alla skrattar då 
plötsligt så kommer fröken och hon blir rasande. Fast hon inte visste vem det var. Efter 
skolan skulle Tore sova över hos Bärt och nu var skolan slut. Det var sommarlov och nu 
var det morgon Tore och Bärt klev upp extra tidigt för att busa och gjorde dom också när 
lillesyrran Klara skulle tvätta händerna så sprutade vattenkranen åt alla håll och Klara blev 
jätteblöt och när hon borstade tänderna så var det tvål på tandborsten. Slut.  

Dina  
Rasmus Dag 
Rasmus är 6 år och bor i en villa om man går in i kommer man först till hallen sedan om 
man går in genom en dörr så kommer man till köket där står mamma oftast och lagar mat 
ibland städar hon sen kommer man till vardagsrummet där Rasmus pappa sitter och tittar på 
tv sen kommer man till en trappa om man går upp för den trappan så kommer man till 
ovanvåningen om man går in i dörren till vänster kommer man till Rasmus rum men 
Rasmus är inte där han är ute med sin hund medan Rasmus leker med sin hund märker inte 
han att en huggorm är på väg mot honom helt plötsligt gör det ont i foten Rasmus skriker 
då kommer Rasmus mamma men lilla gubben varför skriker du jag har blivit ormbiten grät 
Rasmus får jag se Rasmus visade upp foten på foten såg man två små prickar Rasmus 
mamma ropade på Rasmus pappa vad är det sa pappa Rasmus har blivit ormbiten Rasmus 
åkte in till sjukhuset och blev behandlad sedan åkte han hem på kvällen när Rasmus skulle 
lägga sig sa hans mamma vilken dag Rasmus vilken dag. Slut  

Erik 
KURT’s sommar 
”Hallå mamma!” Sa Kurt när han kom hem från skolan. Han bodde i ett vitt hus med 50 
skorstenar. Det var år 5071. Mamman hette Marie & pappan hette Jens. Kurt var ett halvår 
gammal. Han hade en tjej som var 18 år gammal. Hon hette Sara. Kurt hade en flygmoppe. 
Och Sara hade en ormunge. Hon brukade säga att en orm kunde bli upp till 8 meter lång. 
En dag så slog hennes orm ner en Veluseraptor med bara ena ögat. Hennes orm var 16 m 
lång. Dubbelt så stor som 8 m. Den bodde i en tändsticksask. Nästa dag började Kurt skrika 
”En ojm i huset spjing föj livet!” Han var ubersmart. Han visste att A+B=C. Nu ska han till 
skolan. Men han gick bara runt och rabblade upp ”A+B=C A+B=C”. Efter skolan gick han 
till Sara. Och sa ”A+B=C”. Sedan såg han ormen och sa ”Det är bara en stor daggmask”: 
SLUT  

Felicia  
Sagan om Elvira och zoo olyckan 
Elvira är en tjej men inte vilken tjej som helst Elvira är ormtjusare hon uppträder nästan 4 
gånger i veckan på ett zoo som heter Furuviks zoo och där uppträder hon just med ormar 
som anakondor andra stora giftormar men dom är ju tama ormar och känner Elvira så väl så 
dom gör inget dumt mot henne. Idag var det tisdag och det var påsklov och så var det en 
stor dag nämligen Elvira fyllde år 12 fyllde hon och hon väntade i sängen med spänning på 
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att mamma och pappa och bröderna skulle komma in genom dörren och sjunga och ha 
presenter med sig och högst av allt önskade Elvira sig en eller 3 majsormar eller en ödla 
och några block hon kunde skriva på och mycket mer! Nu hörde hon fotsteg utanför 
dörren! Nu kom dom in och sjöng ja må hon leva för henne och tvillingarna hade med sig 
ett paket var till henne och mamma hade med sig ett bamse paket alltså jätte stort och 
pappa höll i tårtan och ett kuvert med blommor på alla satte sig ned och tvillingarna Jim 
och Tim satt sig glatt på golvet och gav Elvira paketen dom hållit i och sa i kör grattis på 
din födelsedag Elvira! Tack! sa Elvira mjukt och så fick hon det kolossalt stora paketet av 
sin mamma och ruskade till det lite det skramlade inte hon la det på sängen och sen fick 
hon kuverten av sin pappa och öppnade dem i det första var det ett vanligt grattiskort som 
spelade en kort visa från ja må hon leva när man öppnade den och en liten gullig hälsning 
från alla i familjen och sen öppnade hon det andra och där fanns det 4 biljetter och en 
kupong till en hel familj till henens ormshow på Furuviks zoo! Och sa glatt tänker ni 
komma med på min show och kolla på Jim och Tim kan följa med i showen som 
assistenter. Ja!! Utbrast dom i kör jag vet inte sa mamma osäkert dom kan göra illa sig 
snälla mamma sa tvillingarna hjälplöst vi kommer sköta oss. Okej då men ni måste lyssna 
på vad Elvira säger ja då mamma sa dom glatt och gjorde high five med händerna och sa 
kan vi öppna presenterna nu? Okej sa Elvira och öppnade ett av dom små och där fanns det 
en radiostyrd bil Tack Tim sa Elvira och kramade om honom. Och nu hade Elvira öppnat 
Jims paket som han hade gett henne där fanns det ett litet skrin med snäckor på. Tack Jim 
sa hon och kramade om honom. SEN PÅ FÖRESTÄLLNINGEN. Och nu kommer Elvira 
med en anakonda upp på scenen stor applåd just när Elvira skulle visa upp sin orm för 
publiken så kom en ung kille och skrek: tre ormar är lösa dom rymde när jag städade deras 
bur vilken sorts orm sa direktören lugnt  anakonda skrek killen och sprang iväg publiken 
hade fått panik och alla rusade bort i skräck för att bli bitna av en sexmeters lång orm men 
senare hade Elvira lyckats med att fånga in ormarna och som extra hjälp så var Jim och 
Tim och hjälpte till och spanade och för det fick dom varsitt fribiljettskort var till zooet och 
ett diplom. Sen blev allt bra igen. Slut. 
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Bilaga 7. Tredje boksamtalet 

2007-04-23 
Ej transkription. 
Det kursiva är min röst 
Alla namn är fingerade. 
Text inom hakparentes är mina eventuella kommentarer.  

Var det någonting i den här berättelsen som ni tyckte om? 
Ja, jag tyckte om att det var såhär förr i världen. Jag tyckte det var jättekul. (Beatrice) 
Jag med (Calle) 
Var det något särskilt du tänkte på där Beatrice… 
Neej, jag har alltid velat leva så som de levde då…förr i världen, så jag tyckte det var 
jättekul att få höra det (Beatrice) 
Ok, Adam var det någonting som du tyckte om? 
När han berättade sina historier… (Adam) 
När han berättade sina historier, där på slutet? Hur kände du då, på vilket sätt tyckte du 
att det var bra? 
Han var knäpp…(Adam) [Adam syftar på en historia i berättelsen] 
Jaa, hur tänkte han där då tror du? 
Vet inte…(Adam) 
Han kanske inte tänkte alls, eller också kanske det var så att den stora katten inte skulle 
låta honom gå igenom det stora hålet. För egentligen räcker det ju med ett stort hål kan 
man tycka. 
Calle, var det någonting som du tyckte om? 
Ehh, vet inte… jo, det tyckte jag… 
Var det någonting om hur…själva berättelsen, vad den handlade om? 
Ja, det var det (Calle) 
Nåt särskilt du tänker på där? 
?? 
Är det det som Beatrice sa, att det var förr i tiden? 
Neej, jag skulle hellre vilja leva med TV istället för…[ohörbart] 
[Calle jonglerar med pennan vid upprepade tillfällen och jag ber honom sluta] 
Var det någonting som ni INTE tyckte om? 
Neej, jag lånar inga dåliga böcker (Adam) 
Du lånar inga dåliga böcker? Men den här boken har du ju inte lånat själv, den har jag 
valt. 
Ja, den var bra (Adam) 
Var det något som var svårt att förstå då, något som var konstigt? 
Neej (Calle och Adam) 
Det hände ju för väldigt, väldigt länge sen det här? 
Vadå, hände det verkligen på riktigt?! (Adam) 
Ja, det gjorde det faktiskt för hon som har skrivit den här boken har skrivit om sin 
barndom. 
Levde hon när hon var 150 år? (Adam) 
Neej, hon skrev den inte när hon var 150 år, boken är gammal. 
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Levde hon i USA? Och skrev på svenska? (Calle) 
Nej, den är översatt (Adam) 
Precis. Till exempel är Astrid Lindgrens alla böcker översatta till massor av språk. 
Och Harry Potter! (Adam) 
Vad kommer det ifrån då…? (Calle) 
England (Adam) 
Beatrice, du sa någonting om att det var lite svåra ord, vad tänker du på då? 
Att jag inte förstod… att du slutade läsa ibland och fick förklara. 
Jaa, det var några såna ord som jag tänkte att de här använder man sig inte av idag. Som 
reste borst till exempel. 
Och så var det en hel del djur som räknades upp: myskråttor…känner ni till det då? 
Jag vet inte vad mink är (Beatrice) 
Mink är som en större iller… det ser ut som en ekorre nästan fast den är större [?!] 
Det är en iller fast större (Adam) 
Då kan man ju bara säga storekorre (Calle) 
Njaa… fast jag tror inte den är släkt med ekorren. Jag försökte bara hitta något djur som 
beskrev ungefär hur minken ser ut… 
Var det någonting i språket som ni tyckte var bra? Var det något i hur det berättades som 
gjorde att det blev bra? 
Miljöerna… (Beatrice) 
Miljöerna? 
Att det var vinter! (Calle) 
Mmm, man riktigt kände hur kallt det var, eller hur? Hon beskrev hur kyligt det var men 
innanför de där varma väggarna, där var det varmt och tryggt. 
Fanns det skridskor på den tiden? (Calle) 
Jag vet faktiskt inte… ja, det är mycket möjligt att man någon gång på den tiden började 
sätta remmar med skenor runt sina skor… 
Bandyklubbor? 
Det tror jag inte men det är möjligt att man använde pinnar eller grenar och slog med, 
bandy och hockey började säkert som en lek en gång i tiden… 
Bandybollar? (Calle) 
Kanske en kotte eller nåt som de slog på med en gren… 
[kort paus] 
Det där som vi pratade om förra gången om hur författaren beskriver saker och miljöer 
tycker jag att man kan märka i den här berättelsen också, att runt omkring huset växte 
Stora skogens höga, mörka träd och bortom dem stod det andra träd och bortom dessa ännu 
flera träd. Och så skriver hon ju här att det fanns inga hus, det fanns inga vägar, det fanns 
inga människor… 
Hon bodde ju där (Adam) 
Ja, hon bodde där men hur… 
Jag fattar inte hur hon menar där… (Adam) 
De bodde ensamma i skogen liksom, det fanns inga andra hus i skogen (Beatrice) 
Vadå, det finns inga människor? (Adam) 
Jag tror att hon upplevde det så… hon var ju kanske fem år här och då var det nog så hon 
upplevde det: hon bodde där med sin familj som hon trivdes väldigt bra med men så mycket 
annat fanns det inte där. Det var jättelångt till närmsta granne. 



 

3

  
Hette hon… vad heter det… Laura? (Calle) 
Ja, det gör författaren också; Laura Ingalls Wilder 
Hur de fick mat då, frågade du inte det, Calle? 
De sköt djur, jag kom på det (Calle) 
Hur byggde de husen? (Adam) 
De högg säkert ner stora träd som de sågade plankor av. De gjorde nog allting för hand på 
den tiden.  
Hur satt de ihop husen, det fanns väl inte lim eller spik heller? (Adam) 
Eller såg (Calle) 
Såg tror jag nog att de hade  
Kåda då? (Adam) 
Nja, men tror ni inte att de hade spik? 
Det fanns ju ingen affär (Calle) 
Inte just där men de fick kanske åka en hel dag för att komma till en affär… 
Eller kanske gå för det fanns ju inga bilar (Calle) 
Nej, men kanske med häst och vagn. 
De kunde nog göra spiken själv (Adam) 
Det finns lite att fundera på faktiskt just när det gäller hur de klarade sig… men de sköt ju 
djur så att de skulle få kött; björn och hjort till exempel. Det skriver hon ju om. Det fanns 
inga kylskåp men nu var det ju vinter och då kunde de förvara maten utomhus… 
Fanns det inte älg? (Calle) 
Det fanns kanske ingen älg där. Det fanns ju varg, men den äter man väl inte… 
Neej (unisont) 
Det fanns ju faror som just vargen så därför kanske man inte kunde förvara maten utomhus 
heller…Och så saltade man ju köttet för att det skulle hålla sig också. 
De måste typ ha lagt maten i snö (Adam) 
Smart, då kan man göra glass! (Calle) 
Och så beskriver hon ju hur huset ser ut: några fönster hade fönsterrutor, det var säkert 
något ovanligt att man hade glasrutor. Hon beskrev ju ett fönster som inte hade glasruta, 
kommer ni ihåg hur det var där? 
Det var en trälucka (Adam) 
Ja, en fönsterlucka. 
Var fick de glaset från? (Adam) 
Bra fråga Adam. Det fanns säkert något glasmästeri någonstans. 
Fanns det glass på den tiden? (Calle) 
Jag vet inte faktiskt… 
Ska vi börja skriva nu? (Adam) 
Snart 
Var det någonting som ni inte förstod då?  
Jag förstod allt (Calle) 
Du förstod allt, ingenting som du tyckte var konstigt?  
Neej 
Såg ni något mönster i den här berättelsen? 
Det lilla huset, den lilla flickan…(Adam) 
Bra! 
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Jag tycker att författaren beskriver på ett väldigt bra sätt så att man känner hur det 
verkligen var; att det var kallt, att det var ödsligt men att det ändå verkade väldigt 
trivsamt… kände ni så också? 
Jaa (Calle) 
Fast jag skulle inte ha trivts (Adam) 
Vill du hellre leva i nutiden, även om du hade haft dina föräldrar och dina syskon, dina 
kompisar?  
Jag skulle gärna ha velat leva sådär (Beatrice) 
Jag vill leva i sen-tiden. Jag vill spola fram tiden och se om jag blir tennisproffs och sen vill 
jag spola tillbaka och så vet jag att jag blir proffs. För då kan jag ta det lugnt nu och slappa 
hela tiden (Adam) 
Men… Beatrice, hur tänker du då när du säger att du skulle vilja leva i den tiden? 
Jag skulle vilja se ut så…, att man hjälps åt. Ibland så liksom känns det som att det enda 
som finns, det är liksom data och TV, man gör ingenting själv. Jag tycker det skulle vara 
roligt att gå i gamla kläder, jag vill så här jobba och bo i gamla hus och så. 
Klara sig nästan helt och hållet själv, att man inte är så beroende av att gå och handla mat 
i affärerna, man kanske har en gris som man slaktar, man gör all maten själv och så? 
Jaa, fast jag skulle aldrig kunna se hur man slaktade, jag tycker det är jätteäckligt. 
(Beatrice) 
Jo, du skulle kanske ändra hjärnan. Jag menar att du inte skulle vara rädd då (Calle) 
Calle, du bara snackar skit! (Adam) 
Neej, men det tycker jag var bra sagt av Calle. För jag tror att, vad du menar Calle, är att 
om man hade levt på den tiden så skulle man kanske inte tycka att det var så obehagligt för 
då hade det varit helt naturligt. Var det så du tänkte? 
Ja (Calle) 
Det är kanske lika som att vi lever nu och sen kommer de som lever i framtiden att tycka att 
vi levde ett konstigt liv (Adam) 
Ja, precis, det är inte alls omöjligt. Det är bara att se hur er mormor och morfar eller 
farmor och farfar, om de finns, så hade de ju det helt annorlunda jämfört med hur ni har 
det. Det har de kanske sagt till er också? 
Där min mormor bor där finns ett bageri som var igång för 100 år sen. Där brukar vi gå in 
och se såhär gamla tyg och gamla kortlekar och papper och sånt. Och köket och var sängen 
var och så… 
Var är det någonstans? 
Det är på Åland. Där finns det jättemånga gamla hus. 
Om man vill ha nära kan man åka till Skansen. Där kan man också gå och titta på gamla 
hus och se hur människor bodde förr. 
[Adam och Calle pratar i mun på varandra – ohörbart] 
Jag tänkte på en annan sak; hennes pappa sa ju till henne när hon avbröt sin storasyster. 
Tror ni att det var lite strängare att vara barn då? 
Ja, ja (Calle) 
Då kunde man bara slå till nån på käften (Adam) 
Hur menar du nu? 
Förr så slog man ju barnen (Beatrice) 
Att det var tillåtet att slå barn, ja. Det får man ju inte nu. 
Jo, det är tillåtet för barn att slå barn (Adam) 



 

5

  
Neej, det är det inte heller. Jag tror också att det var annorlunda på så sätt att man inte 
fick synas och höras så mycket som barn för 150 år sedan. 
[något händer med inspelningen och det blir ohörbart en kort stund] 
Men hon berättar ju i den här boken om hur det är att vara barn. 
Den här boken kanske är jätte gammal (Adam) 
Boken är från 1935, vilket alltså är 72 år sen. 
Men hon skrev den ju inte för 72 år sen? (Adam) 
Den är kanske skriven för 80 år sen då 
Hon kanske skrev som en dagbok och sen så skrev hon hur det va (Calle) 
Jag tror faktiskt att det är så Calle. Hon har skrivit flera böcker om sin barndom och det 
här är nog den första boken. 
Ok, är det något mer ni vill säga om den här berättelsen? 
Jag tyckte att den var jättebra. Jag gillar såna böcker som handlar om förr i tiden (Beatrice) 
Tycker ni att det är lärorikt att få reda på att det har funnits en tid långt innan ni föddes? 
Är det något ni tänker på? 
[ohörbart] 
…och att man får en förståelse för hur man hade det förr, att man fick jobba så mycket 
mera med kroppen då. 
[bandet tar slut, vänder] 
Du sa ju Beatrice att idag sitter man mest framför datorn och TVn…och sen tar dagen 
slut? 
Man hjälpte till mer förr (Beatrice) 
Det kan ju vara lärorikt att veta hur människor levde förr för att kanske förstå dels hur bra 
man har det nu och hur snabbt det måste ha förändrats. Även om 150 år är en väldigt lång 
tid. USA idag är ju ett jättestort land med massor av människor och stora städer med 
otroligt mycket hus överallt.  
Tänk att man bygger ett flygplan på en dag…eller fyra dar…eller en vecka…(Calle) 
Ja, det är verkligen fascinerande när man tänker på allt man kan göra.  

Ok, idag vill jag att ni ska skriva den här berättelsen. 
Måste man skriva den? (Adam) 
Ja, jag vill att ni ska återberätta den…  

[även denna gång protesterades det mot att återberätta så vi enades om att skriva en 
berättelse från samma tid och gärna med samma familjekonstellation] 
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Bilaga 8. Elevtexter efter tredje boksamtalet  

Texterna är avidentifierade och alla eventuella stavfel är rättade. Elevernas namn är 
fingerade.  

Adam  
Den stormiga vintern för 300 år sedan 
Det var en familj i skogen som bodde i ett rätt så stort hus. I huset bodde en lagom stor 
familj. I familjen bodde Tom, Annika, Leif, Arvid. Tom var pappa och Annika var mamma 
och Leif var storebror och Arvid lillebror. Huset var gjort av nerhuggna träd. Trästockarna 
spikade man ihop för att få spik var man tvungen att åka en hel dag till Olssons spik. På 
kvällarna berättade pappa historier efter det så spelade Tom fiol. Tills barnen somnade.  

Beatrice  
Laura bodde i ett litet hus i skogen. Det var ett mörkt hus, för träden var så gamla, som var 
på huset. Laura hade en syster som hette Mary. Lauras och Marys pappa var jätte duktig på 
att berätta historier. Han hade långt skägg. Det var mörkt hår. Men hans hår var kort, för 
det hade mamma sett till. –Inga långhåriga män i det här huset, sa hon då pappa inte ville 
bli klippt. Då gav pappa med sig. Han ville inte bli hemlös. Mamma hade ljust hår. Det var 
jämt uppsatt med en tofs. Mary hade svart långt hår och en lila och svart klänning. Marys 
förkläde var smutsigt, för eftersom hon var äldst fick hon hjälpa till med maten, m.m. Mary 
var 10 somrar. Laura hade ljust vågigt hår med världens gulligaste ansikte. Hennes 
klänning var blå med vita ränder och den hade mamma gjort. Lauras förkläde var också 
smutsigt för hon var varje dag ute när solen sken och plockade bär. Pappa hette Rasmus 
och mamma hette Ester. Och imorgon skulle Laura bli 6 höstar. Laura älskar när familjen 
kommer in och ger henne frukost. När Laura vart 3 höstar fick hon Susan. Hon var 
egentligen en majskolv. Men Laura älskade henne som docka. Mary hade också en docka 
men den hette Netti. Netti var gjord av tyg och var jätte gullig. –Det gulliga ansiktet skulle 
nog passa till Lauras ansikte, brukade mamma och pappa säga. Men då vart Mary arg. –Det 
är min docka, grät Mary. Laura fick hålla i Netti när inte Susan såg på. På kvällen hade 
Laura svårt att sova, så spänd var hon. Men hon kommer ihåg att det sista hon hörde var en 
varg som ylade. På morgonen vaknade Laura tidigt. Efter en halvtimme så kom mamma, 
pappa och Mary in i rummet med en skål. I den låg det majsgröt. Pappa hade en kopp med 
mjölk. Sist kom Mary med en docka. –Det är en hund som kan vara Susans djur, sa Mary 
glatt. På dagen skulle mamma baka bullar. Mary var i skogen med sina djurvänner och 
pappa var ute och jagade. Så Laura fick hjälpa mamma att baka. Först hade dom 
majsmjölskrig men sedan bakade dom och skämtade med varandra. Laura hade aldrig mått 
bättre.  

Calle 
Den konstiga sommaren  
För ungefär 150 år sedan bodde det en liten familj i ett litet litet rött hus pappan heter Tom, 
mamman heter Lisa och storesyster Maja och sist lille August hatar Maja för att hon är en 
tjej. August tror att det finns lejon i skogen. Det använder han Maja med att retas. Nu var 
det sommar. Dom hade inte fått några påskägg så nu skulle de leta ägg efter några minuter 
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så hittade August sitt ägg det låg i sin lilla nalle som hade tappat en arm. Snart hittade Maja 
sitt ägg också det låg i hennes kudde. Idag var det storm så Tom kunde inte jaga de fick 
gröt till frukost, middag och lunch. Det var morgon Maja och August hade matkrig Maja 
vann. Sen efter några minuter kom mamma och pappa hem mamma och pappa undrade 
varför det låg mat på golvet då sa August att det hade kommit en varg och käkat upp maten 
fast det trodde inte mamma och pappa på han menade att han spillt va sa mamma och 
pappa? Slut  

Dina  
Eleven ej närvarande.  

Erik  
Eleven ej närvarande.  

Felicia  
Eleven ej närvarande. 
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Bilaga 9. Fjärde boksamtalet 

2007-05-04 

Ej transkription. 
Det kursiva är min röst 
Alla namn är fingerade. 
Text inom hakparentes är mina eventuella kommentarer.  

Var det någonting ni tyckte om i den här berättelsen? 
Jaa, den var jätterolig! (flera) 
Det där när de hade kluddrat ”två kärringar” (Calle) 
Jaa, det var bra! (Felicia) 
Adam? 
Ja, den var den roligaste. (Adam) 
Den roligaste som vi har läst över huvud taget? 
Jaa (Adam m.fl.) 
Ok. Felicia? 
Den var rolig och så där. (Felicia) 
Beatrice? 
Den var jättebra (Beatrice) 
På vilket sätt? 
Jaa, alltså…det var roligt när de skrev dagboken och så var det roligt med den där 
teckningen (Beatrice) 
Mmm, Dina vad tycker du? 
Den var bra och den var rolig och så (Dina) 
På vilket sätt tycker du att den var bra och rolig? 
Alltså den var rolig hur de gjorde och hur hon berättade och sånt (Dina) 
Ok. Var det någonting i den här berättelsen som ni inte tyckte om då? 
Neej (alla) 
Fast, jag kom vem det var som var ”jag”. Det var Katten. (Adam) 
Neej… 
Det var den där tjejen (Dina) 
Katten var hennes bästis. 
Vad hette den andra då? (Adam) 
Julia hette hon. 
Ja, just det (Felicia) 
Det står nog inte någonstans, hon sa inte det någonstans.  
Julias bok (Beatrice) 
Julias bok heter berättelsen, ja men…[tittar i boken] Jag, Julia heter första kapitlet men 
det var inte så lätt att uppfatta det på en gång. 
Var det någonting som ni tyckte var lite konstigt eller så? 
Neej (alla) 
Såg ni några mönster i berättelsen? 
”Jag” (Beatrice) 
”Jag” ja, ”jag” sa hon hela tiden. 
Och Katten (Calle) 
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Och Katten…Det var ju hennes kompis som hon berättade om.  
Det var många smeknamn (Adam) 
Den var lite annorlunda den här jämfört med de böcker vi har läst tidigare, eller hur? 
Kunde ni höra eller märka på vilket sätt den var annorlunda?  
[tystnad] 
I sättet att berätta, tänkte jag på? 
Att hon skämtade mycket (Beatrice) 
Hon berättade inte så mycket. Hon sa jag hade röda byxor och en gul tröja och så var det 
vår. (Adam) 
Jaa…men hon beskriver ganska mycket tycker jag. Hon beskriver ju hela sin klass och hur 
det såg ut i klassrummet… 
Att de var busiga (Calle) 
Att det var busiga, hur de var, ja. 
Det bästa var om blåbärsskogen (Adam) 
Det tyckte du var det bästa. Jag tänkte på en annan sak…hur författaren…om vi ska tänka 
som författare. Hur vill författaren att vi ska uppleva den här berättelsen? 
Rolig (Felicia m.fl.) 
Mmm, men hur skriver…berättar författaren om någon? 
Jaa, Julia (Calle) 
Ja… 
Om sig själv (Beatrice) 
Om sig själv, ja. Nu vet jag inte om… jag tror kanske inte att det är en självupplevd 
historia men hon skriver den som om det var en person som berättar. Då brukar man säga 
att det är en jag-berättare. I det här fallet ska det vara Julia, hon berättar om sig själv, hon 
skriver en dagbok och då blir det i jag-form – jag gör det och det och jag…hon berättar om 
allting som händer henne. De andra historierna…när vi läste om Mattias till exempel… 
De kunde ju förklara det där att Julia var ”jag” (Adam) 
Ja, det kunde de ju ha gjort lite bättre…men det kanske också var för att man skulle bli lite 
nyfiken på vem det var. Det stod ju i och för sig i rubriken där… 
Men den förstod man ju inte (Adam) 
Det håller jag med om Adam, hon kunde ju ha presenterat sig själv: Jag heter Julia. 
”Jag brukar kalla mig själv jag istället för Julia” (Adam med tillgjord röst) 
Om man skriver om sig själv, skriver man inte jag då? 
Jo, jag heter Adam. Jag pratar om mig själv: jag. (Adam) 
Händelseblad. När du skriver händelseblad skriver du jag Adam var på Gotland eller 
skriver du bara jag (Beatrice) 
[skratt från samtliga] 
Det är ju ett annat sätt att berätta eller skriva en bok, att berätta i jag-form. De andra 
böckerna vi pratat om…hur var det med Laura, skrev hon i jag-form? 
Nej (Adam) 
Nej, det gjorde hon inte utan där var det som att det var någon som beskrev någonting, som 
presenterade Laura och hennes familj. Jag vill bara att ni ska bli uppmärksamma på att 
man kan skriva på olika sätt.  
Men, vad ska vi skriva om nu då? (Adam) 
Idag vill jag att ni själva ska skriva dagbok. 
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Ska det va så där som den där fröken sa att man inte ska ta bort sånt som är pinsamt? 
(Beatrice) 
Det får ni välja själva. Jag kommer inte att tvinga er att skriva pinsamma saker. 
[pust och stön från några] 
Jag vill att ni ska tänka på…precis som i den här berättelsen…hon beskrev sin klass, inte 
gå in i detalj utan i vår klass är det lite busigt ibland, om det är det…ni beskriver hur ni 
upplever er klass. Beskriv er skola, hur är det här och hur många klasser går det här…. 
Vilka ni brukar leka med. 
Det kommer nog bli en kort dagbok. Vi sitter ju bara här, vi gör ju ingenting annat. (Calle) 
[ohörbart när flera pratar i mun på varandra] 
Du kan ju skriva: ”jag heter Calle, jag bor där och där, min mamma heter så”. 
Jag ska skriva om den här veckan (Adam) 
Ja, precis, skriv om den här veckan. Och skriv så där i jag-form. 
Ska du skriva om att du har brutit benet fyra eller tre gånger? (Calle till Beatrice) 
[ohörbart] 
Jag måste bara få ställa en fråga till…hur…när författaren skriver så här i jag-form…hur 
känns det då när man…nu var det ju jag som läste men när ni lyssnade på den här 
berättelsen, känns det som att hon berättar någonting bara för dig Beatrice? Känns det 
som att det blir lite som en kompis som berättar, att man nästan tycker att man känner 
henne? 
Jaa (Beatrice) 
Upplevde du också det så, Felicia? 
Lite (Felicia) 
Adam? 
Jaa (Adam) 
Kändes det så…lite speciellt att få höra på en sån här berättelse? 
Ja, för jag läser inte såna där böcker (Adam) 
Hur känns det när du hör en sån här berättelse då? 
Roligt (Adam) 
Roligt. Känns det som att ”jag skulle kunna tänka mig att läsa mer av såna böcker”  
Neej, den var bara rolig att höra en gång. (Adam) 
Ok. Hur känner Calle då? 
Den var bra (Calle) 
Tyckte du också att det kändes som att du fick ta del av henne som en kompis nästan, som 
berättar saker för just dig? 
Ja, fast jag skulle inte vilja vara hennes kompis. (Calle) 
Hur kommer det sig då? 
Hon är ju tjej! (Calle)  
[skratt från de andra] 
Är det så stor skillnad på killar och tjejer då? 
Jaa (Adam) 
De leker med barbiedockor (Calle) 
Tror du, alltid? 
[Det pratas om vilka som lekt med barbie och actionman etc.] 
Dina, hur kände du, tycker du att det var en bra berättelse, kändes det som om det var en 
bra bok, att det var ett speciellt sätt att berätta på? 
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Jag vet inte… (Dina) 
Ok. Då vill jag att ni skriver i dagboksform och tänker på… 
Det här var typ den roligaste lektionen och Erik missar den! (Adam) 
Lyssna nu då. Jag vill att ni tänker på det som vi har pratat om varenda gång tidigare, att 
ni beskriver saker lite utförlig; att man inte bara skriver att: ”jag har en tröja på mig” 
utan att man beskriver hur tröjan ser ut eller om man skriver om ett hus att man beskriver 
hur det ser ut och var det ligger, att det finns träd runt omkring…i våran skola finns det… 
så som Julia beskrev klassrummet; att det fanns tre fönster, teckningar på väggarna, att det 
var kallt på vintern…Inte exakt som hon har skrivit men att ni tänker på att beskriva saker. 
Och så får ni tänka som författare: Nu ska jag skriva så att det här blir kul att läsa. 
Måste alla läsa den? (Felicia) 
Nej, men jag vill att ni ska tänka så när ni skriver. Låtsas att ni är författare: nu ska jag 
skriva så att det blir intressant att läsa. Tänk på vad ni själva tycker är rolig att läsa och så 
försöker ni skriva på det sättet. Försöka använda språket på det sättet att man uttrycker sig 
så att det blir kul att läsa. 



 

1 

Bilaga 10. Elevtexter efter fjärde boksamtalet  

Texterna är avidentifierade och alla eventuella stavfel är rättade. Elevernas namn är 
fingerade.  

Adam  
Min dagbok 
Den här veckan har varit jätte kort för på måndagen var det studiedag i skolan så jag fick 
vara hemma och på måndagen och tisdagen var det röd dag så vi fick ha lov men på 
onsdagen var det skola igen. Onsdagar och fredagar är min favoritdag för då har jag tennis 
också och på morgonen hade vi fågelskådning så vi fick vara i skolan kl. 7.00. Torsdag [ny 
rubrik] Torsdagar är också roliga för då har vi träslöjd och så har vi forntidsläxa och matte 
kl. 16.00 åker jag hem själv sen kl. 20.30 går jag och lägger mig. Fredag [ny rubrik] 
Fredagar är bäst vi har matte, roliga timmen och tennis. Sen är det helg. Och så tar jag bara 
det lugnt. Slut  

Beatrice  
Beatrices liv 
Hej! Mitt namn är Beatrice och jag är 10 år. Jag går i 3A. I min klass är vi ganska snälla 
mot varandra, men vi kan bråka med varandra som alla andra. Min fröken heter Elsa och är 
väldigt bra på att förklara saker så att man förstår. Jag har ingen bästis för alla tjejer i 
klassen är snälla. Vårt tema i klassen är forntiden. Vi har engelska och alla är duktiga på 
det. När jag blir stor vill jag göra lumpen och bli polis. Det roligaste aprilskämtet vi gjort 
var att alla tog sina tur-o-returer och gick upp till loftet, sedan när Elsa kom så sprang vi ut 
och skrek: APRIL, APRIL. Det var jätte kul och sen fick vi en stjärna. Vi får stjärnor när vi 
har varit duktiga och lyssnat på fröken, sen när vi har tjänat ihop 21 stjärnor så får vi ordna 
en stjärnfest, fast det är mest föräldrarna som anordnar stjärnfesterna. Jag går i träslöjd och 
har gått i syslöjd. I helgen ska jag åka till Åland.  

Calle  
Den här veckan har varit kort. Min mamma och pappa har skilt sig fast det var länge sen. 
På söndag ska jag spela fotbollsmatch vi kommer säkert att vinna. Idag så läste Christina 
blåbärskärringar alltså det stod det i blåbärsskogen går två kärringar. Idag ska jag till 
mamma det ska bli skönt. Det var pappa som ville skilja sig. Nu när vi hade rast så lekte jag 
med min bästis Pelle Lindberg vi lekte det vi nästa alltid brukar leka vi lekte krig andra 
världskriget vi var USA och krigade mot Kina och Japan. Jag gömde mig på ett jättebra 
gömställe. Och idag är det fredag.  

Dina  
Dinas Dagbok 
Mitt namn är Dina jag är 10 år den här veckan har varit kort som jag ska berätta om vi 
började i onsdags kl 7.00 vi hade fågelskådning då det var ganska jobbigt sen hade vi också 
textilslöjd jag börjad på en docka i Torsdags så hade vi två Temalektioner idag så har jag 
haft skrivarlektioner sedan ska jag ta hand om roliga timmen. 
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Erik  
Eleven ej närvarande.  

Felicia  
Eleven skrev inget vid detta tillfälle. 
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