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Elevnära texter – vad är det? 
En studie av lärares tankar kring vad en elevnära text är 

Lina Gustafsson 

Sammanfattning 
Denna studie undersöker begreppet elevnära som används i Kursplan för Svenska från år 
2008. Kvalitativa intervjuer har gjorts med fem yrkesverksamma lärare för att ta reda på deras 
tolkningar. Skolverkets förklaring av begreppet utforskas även.  

Intervjuernas resultat analyseras enligt en fenomenografisk ansats och lärarnas åsikter har 
placerats in i ett antal beskrivningskategorier. Analyserna av resultaten visar att både de 
intervjuade lärarna och Skolverket ser till flera olika aspekter av vad elevnära innebär, men 
Skolverket har dock en bredare syn. 

Alla de intervjuade lärarna har olika definitioner, vilket visar att det är problematiskt att i ett 
styrdokument använda ett begrepp där tolkningsfriheten kan vara stor. I och med att 
kursplanerna är målstyrda är det viktigt att dessa mål är tydliga så att lärarna kan förstå dem. 
Om tolkningarna skiljer sig alltför mycket åt lärare emellan finns det en risk för icke 
likvärdiga bedömningar. 
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1. Inledning 
Hösten år 2008 gav Skolverket ut kursplansmål för skolår 3, något som tidigare inte funnits. 
Målen omfattade tre ämnen; svenska, svenska som andraspråk och matematik. 

I de nya målen för svenska används begreppet ”elevnära” om de texter eleverna ska kunna 
läsa. Detta begrepp har inte använts i kursplanen tidigare och det är därför intressant att ta 
reda på vad som egentligen avses med begreppet. Den här studien har gjorts för att undersöka 
detta. 

Arbetet med uppsatsen påbörjades under hösten år 2009 men slutfördes först under hösten år 
2011. Under den perioden har regeringen och Skolverket genomfört många förändringar inom 
den svenska skolan. Bland annat trädde en ny läroplan i kraft för grundskolan i juli år 2011, 
och kursplanen för svenska förändrades. Både struktur och innehåll är nytt i kursplanen, men 
begreppet elevnära finns kvar. Den här uppsatsen utgår från de mål som kom år 2008, men 
även den nya aktuella kursplanen i svenska berörs. 

I uppsatsen granskas både några lärares syn på vad som är elevnära och Skolverkets 
definiering av begreppet. Fem lärare har genom kvalitativa intervjuer gett sin syn på vad de 
anser är elevnära texter. 

2. Syfte 
Syftet med undersökningen är att beskriva och analysera hur lärare mot lägre åldrar kan 
uppfatta begreppet elevnära.  

2.1 Frågeställning 
Hur tolkar mina informanter kursplanen i svenskas begrepp elevnära? 
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3. Bakgrund 

3.1. Skolans styrdokument 
All undervisning måste ske i enlighet med statens bestämmelser; skollag, läroplan och 
kursplaner. År 1991 gick den svenska skolan från att vara regelstyrd till målstyrd, vilket 
innebar färre regler och tydligare mål (Richardson, 2004 s. 165). Samtidigt gav staten 
kommunerna ansvaret över skolan. I februari år 1994 kom en ny läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) från regeringen. Den hade en ny 
struktur; Lpo 94 innefattar endast mål och riktlinjer och det finns inga angivelser om hur 
dessa ska nås (Richardson, 2004 s. 188). Stoff och arbetsmetoder är upp till enskilda 
kommuner, skolor och lärare att bestämma och utforma. 

Läroplanen anger skolans värdegrund, grundläggande mål och riktlinjer. I varje enskilt ämne 
finns en kursplan med mål för eleverna. I både läroplanen och kursplanerna finns målen 
uppdelade i två kategorier; mål att sträva mot och mål att uppnå. 

Mål att sträva mot avser undervisningens inriktning när det gäller att utveckla elevernas 
kunskaper. Mål att uppnå beskriver den miniminivå av kunskaper eleverna ska ha utvecklat 
under skoltiden. Målen att uppnå var tidigare satta för slutet av år 5 och år 9, och kopplade till 
de nationella prov som genomförs i dessa årskurser (Skolverkets webb 2009a). 

3.2 Nya mål för skolår 3 
År 2006 gav dock regeringen Skolverket i uppgift att skapa nya mål att uppnå för skolår 3 i 
matematik och svenska. Samtidigt skulle Skolverket även utforma nationella prov för skolår 3 
i dessa ämnen. Regeringen ville också att Skolverket skulle överväga om svenska som 
andraspråk skulle omfattas av uppdraget (Utbildnings- och kulturdepartementet, 2006 s. 1-2). 
Som skäl för att nya mål skulle skapas angavs att kursplanernas struktur och innehåll 
upplevdes som otydliga. Även Malmgren (1996 s. 104) tar upp denna kritik som riktats mot 
kursplanerna. Han skriver att ”… kursplanen är kortfattad och allmän vilket gör att den kan te 
sig som mångtydig och motsägelsefull. Bakomliggande intentioner kan vara svåra att 
urskilja” (1996 s. 104). 

Tanken med de nya målen var därför att de skulle utformas på ett tydligt och distinkt sätt, och 
därmed bidra till en likvärdig bedömning (Utbildnings- och kulturdepartementet, 2006 s. 2). 

Hösten år 2008 började Skolverkets nya lägstamål för slutet av skolår 3 att gälla, och våren år 
2009 genomfördes de första nationella proven för samma årskurs. Målen kom att omfatta 
ämnena svenska, matematik och svenska som andraspråk. 

3.2.1 Mål i svenska 

De nya målen i kursplanen för svenska skiljer sig från de tidigare på den punkten att de är 
uppdelade i tre underrubriker; ”beträffande läsning”, ”beträffande skrivning” och ”beträffande 
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tal och samtal”. Denna undersökning bygger på målen under rubriken ”beträffande läsning”. 
Dessa är: 

Eleven ska beträffande läsning  
– kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt,  
– kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen muntligt eller 
skriftligt, och  
– kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och använda sig av 
innehållet muntligt eller skriftligt (ur Kursplan för Svenska, Skolverket, 2008 s. 100). 

Begreppet elevnära används utan vidare förklaring. Lärare som läser texten förväntas förstå 
och tolka detta begrepp ändå. 

3.2.2 Kursplan med kommentarer 

Skolverket gav år 2008 ut en ny reviderad upplaga av Kursplaner och betygskriterier med de 
nya målen för skolår 3. De gav ett år senare dessutom ut ett häfte med enbart de nya målen för 
år 3 tillsammans med förklarande kommentarer till dessa. Skriften uppges vara ett 
stödmaterial för hur lärare kan tänka i arbetet kring de nya målen. 

I förordet till Kursplan med kommentarer skriver författarna: ”Kommentarerna tydliggör och 
preciserar också de begrepp som finns i de mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av 
tredje skolåret” (Skolverket, 2009b s. 1). Detta kan tolkas som att författarna anser att de nya 
målen inte är så tydliga att de kan tala för sig själv; de behöver förklaras. 

Begreppet elevnära tas upp i Kursplan med kommentarer (Skolverket, 2009b s. 48). Där 
förklaras begreppet på flera olika sätt. I kommentarerna skiljs på aspekter i och utanför 
texten. Detta är en egengjord sammanställning över det Skolverket tar upp: 

Aspekter i texten: 

Komplexitet – Textens sats- och meningskonstruktion och sammanbyggnad ligger på rätt nivå 
för eleven. 

Eget tänkande – I texten finns utrymme för eget tänkande.  

Språkligt fyllig – I texten ges ovanliga ord en fyllig språklig omgivning, och de kan förstås 
genom sitt sammanhang. 

Aspekter utanför texten: 

Tillgång – En elevnära text betyder att eleven ska ha erfarenhet av texten och att denne möter 
den på fritiden, i hemmet och i skolan. 

Elevens villkor – En elevnära text är kopplad till elevens kulturella och sociala villkor. 

Behov och intresse – Texten ska vara anpassad efter den enskilda elevens behov, språkliga 
förmåga, förutsättningar, utvecklingsmöjligheter och intresse. 

Begreppet elevnära har alltså många olika innebörder anser Skolverket. Det finns dock inga 
anvisningar om hur de elevnära texterna ska hittas utan det är som tidigare upp till kommun, 
skola och lärare att välja arbetsmetoder och stoff. 
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3.3 Lgr 11 - Ny läroplan för grundskolan 
Den 1 juli år 2011 kom nya styrdokument för den svenska grundskolan. En ny läroplan för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet gavs ut (Lgr 11). Tidigare har läroplanen och 
kursplanerna varit åtskilda dokument, men i nya Lgr 11 finns allt samlat i tre kapitel; 
”Skolans värdegrund och uppdrag”, ”Övergripande mål och riktlinjer” samt ”Kursplaner”. 
Det finns flera andra nyheter såsom innehållsbeskrivningar inom de olika ämnena, och en ny 
typ av mål jämfört mot tidigare strävans- och uppnåendemål. 
Begreppet elevnära används fortfarande i kursplanen för svenska. Det förkommer som 
tidigare i formuleringar som gäller elever upp till skolår 3. Även i Lgr 11 används begreppet 
utan att innebörden förklaras närmare. Ett exempel taget från avsnittet ”Centralt innehåll”, för 
årskurs 1-3 under ”Läsa och skriva”: 

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken  
samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter (ur Lgr 11, Skolverket, 
2011b s. 223). 

Även den nya kursplanen för svenska har fått en skrift med kommentarer. Där förklaras inte 
begreppet elevnära alls lika ingående som i den från år 2009. Begreppet beskrivs så här i en 
passage: 

I årskurserna 1-3 är stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter  
ett centralt innehåll. Med elevnära menas här texter som är åldersanpassade och kända  
för eleverna (ur Kommentarmaterial till kursplanen i svenska, Skolverket 2011a s. 14). 

Som tidigare nämnts kommer denna uppsats att främst beröra vad Skolverket sagt om 
begreppet elevnära i kursplanen och dess kommentarer från år 2009. Detta eftersom 
uppsatsen påbörjades år 2009 och lärare intervjuats utifrån dåvarande styrdokument. Det är 
dock mycket intressant att se att elevnära fortfarande används utan förklaring i Lgr 11, men 
inte alls får samma grundliga genomgång och förklaring i kommentarskriften. 

4. Tidigare forskning 
I detta avsnitt problematiseras de olika aspekter som Skolverket använder i sin 
tolkning av vad elevnära innebär, samt andra aspekter väsentliga utifrån studiens 
frågeställning. De tolkningar och åsikter som presenteras här återkommer senare i 
uppsatsen. 

4.1 Nybörjarläsarna 

4.1.1 Texter i skolan 

De texter som nämns i kursplanens nya mål (Skolverket, 2008 s. 100) är skönlitteratur, fakta 
och instruktioner. Är det dessa texter som främst förekommer i skolans tidiga år? 
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Appleyard (1990 s. 60, 78) talar i Becoming a Reader bland annat om barns läsning. Han tar 
upp forskning från år 1972 gjord av Purves och Beach som visar att det går att göra två stora 
generaliseringar när det handlar om barns läsande i åldrarna 7-12. För det första handlar 
mycket i denna ålder om att upptäcka världen de lever i genom böcker om till exempel natur, 
djur, yrken och ”så-funkar-det”-serier. För det andra läser elever i denna ålder böcker för att 
få chansen att leva sig in i bokens värld. Det handlar då ofta om fiktion (skönlitteratur), och 
nästan all denna fiktion handlar om äventyr. Elever i skolår 1-3 läste år 1972 enligt Purves 
och Beach alltså främst faktaböcker och skönlitteratur. 

PIRLS är en internationell studie som vart femte år undersöker läsförmågan hos elever i 
årskurs 4. Enligt PIRLS studie från 2006 (2007 s. 91-92) stämmer Purves och Beachs slutsats 
fortfarande överens med vilka texter svenska elever i år 4 möter i läsundervisning eller i olika 
slags läsaktiviteter. Genom studien framkom att drygt hälften av alla elever i årskurs 4 
använder sig utav läroböcker och läseböcker. Skönlitteratur möter nästan alla elever minst en 
gång i veckan. Skönlitteraturen består av barnböcker men även kapitelböcker i genrerna 
sagor, fabler, spänningslitteratur, science fiction och deckare. Även sakprosa som faktaböcker 
är vanligt förekommande. Studien visar att läsundervisningen i skolan ofta bygger på olika 
slags material som kombineras. Tidningar, tidskrifter och datorprogram förekommer däremot 
sällan. 

4.1.2 Lättlästa böcker 

Ahlén (2005 s. 31) skriver att det i skolans tidiga år är två saker som gäller för eleverna, och 
det är att knäcka koden och att få fart på läsningen. För att kunna klara av detta behöver 
eleven automatisera sin läsning genom träning, och då främst läsning av lätta 
lästräningsböcker med lite text och många bilder. 

De böcker elever i åldrarna 7-12 läser är mer komplicerade än de barnböcker som finns på 
förskolorna enligt Appleyard (1990 s. 61). De är längre och innehåller mer text, har mindre 
textstorlek och färre illustrationer. Dock har de fortfarande ett enkelt språk med 
okomplicerade meningar, och få människo- och platsbeskrivningar. Liknelser eller metaforer 
är ovanliga, fokus ligger istället på dialog och händelser (action). Historierna är ofta linjära; 
de innehåller sällan bihistorier eller tillbakablickar (1990 s. 61-62). Viktigt att komma ihåg är 
att en text inte behöver vara enkel bara för att den har korta meningar. Reichenberg (2008 s. 
46-47) tar upp att en avskalad text utan rytm (med rytm avses omväxlande korta och långa 
meningar) inte hjälper läsaren, utan istället gör den svårare. Strukturer som är viktiga för 
förståelsen har skalats bort. Många ”lättlästa” texter innehåller ändå svåra ord som inte går att 
förstås av sitt sammanhang. Det är därför viktigt att alla texter i skolan väljs med omsorg. 
Idag finns det många bra läromedel med enklare texter som är tillrättalagda för både 
normalläsare och svaga läsare. För att eleven ska kunna läsa, men också komma vidare i sin 
läsning, menar dock Reichenberg (2008 s. 54) att både texternas språkliga och innehållsliga 
flöde måste ligga på rätt nivå för eleven/läsaren. 
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4.2 Den nya texten 

4.2.1 Det vidgade textbegreppet 

Ofta förknippas ordet ”text” enbart med skrift och skriftkultur (Forsling & Högberg, 2003 s. 
80-81). Forsling & Högberg skriver dock att ordets egentliga betydelse härstammar ur 
grekiskan, och att ordet innefattar mer än bara skriven text. Denna uppfattning har återigen 
kommit tillbaka i och med reformarbetet av kursplaner och styrdokument under 1990-talet. I 
den reviderade kursplanen för svenska i grundskolan som trädde i kraft i juli år 2000 nämns 
det ”vidgade textbegreppet”. 

Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läsning utan kan ske även 
genom avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. Ämnet utvecklar elevens 
förmåga att förstå, uppleva och tolka texter. Ett vidgat textbegrepp innefattar förutom 
skrivna och talade texter även bilder (ur Kursplaner och betygskriterier, Skolverket, 2008 s. 
99). 

Liberg preciserar begreppet i skriften Att läsa och skriva: ”I de vidgade språk- och 
textbegreppen måste vi nu också inkludera nya medier – tv, video, datorer etc. – och olika 
yttringar av populärkultur” (Liberg, 2007 s. 11). Kåreland (2009 s. 122) tar upp denna nya 
syn på vad läsning innebär och skriver att skolan ofta har en negativ attityd till de nya 
medierna. Det råder en konflikt mellan skriftkultur och mediekultur i den svenska skolan 
menar Kåreland. 

4.2.2 Populärkulturens texter 

Frykholm menar att verklighetsanknytning är viktigt när det gäller att stärka och utveckla 
barns språk. Han skriver: 

Kopplingar till barnens vardagsverklighet är viktig. Exempel från egna upplevelser, TV-
program, dataspel, populärmusik och filmer fungerar minst lika bra som exempel från den 
klassiska litteraturen. Verklighetsanknytningen kan vara särskilt viktig för barn som 
kommer från mer begränsade språkliga miljöer. /…/ Barn som har svenska som sitt 
andraspråk måste ges särskild uppmärksamhet, så att även deras erfarenhetsbakgrund 
beaktas (ur Pedagogiska konsekvenser, Frykholm, 2007 s. 102). 

Liberg (2007 s. 11) påpekar att skolan i och med införandet av det vidgade textbegreppet i 
styrdokumenten måste ta hänsyn till nya medier – men även olika typer av populärkultur. 
Detta är något som inte tidigare varit självklart i skolans värld. Nya medier och populärkultur 
har ofta motarbetats då de bland annat ansetts som ett hot mot traditionellt skrivande och 
läsande. Liberg anser att det krävs en attitydförändring då populärkulturen istället kan erbjuda 
stora möjligheter. Den kan användas som resurs för aktivt, kreativt och differentierat 
meningsskapande och bör ges mer utrymme i skolans undervisning. Anledningen är främst att 
populärkulturen idag utgör en allt större del utav barns och ungdomars liv. 

Fast (2007 s. 163-165) har i sin studie Sju barn lär sig läsa och skriva undersökt hur skolan 
tar tillvara på barns erfarenheter av bland annat läsande utanför skolans värld. Därtill hör 
bland annat erfarenheter från populärkultur såsom leksakskataloger, tidningar, tv, film, data- 
och videospel. Fast upptäckte att skolan sällan plockar upp elevernas kunskaper, referenser 
eller intressen från deras fritid i undervisningen, utan att den särskiljs från skolans ämnen och 



7 
 

uppgifter. Hon tycker som Liberg att en förändring bör ske och att elevernas kunskaper 
förvärvade utanför skolan bör tas tillvara och byggas vidare på (Fast, 2007 s.188-189). 

4.2.3 Hypertext och interaktivt berättande 

Läsande sker idag inte bara på papper, utan ofta även på skärmar (via till exempel teve, mobil 
och dator). Idag talas det om två olika sorters texter; linjära och hypertexter. Med linjära 
texter menas de texter som läses från början till slut, exempelvis skönlitterära böcker eller 
lärobokstexter. En hypertext däremot innebär att texten inte ”följer en linje utan förgrenar sig, 
och tillåter läsaren att göra val” (Enochsson, 2007 s. 29). Hypertexter är vanliga i datorer, 
men förekommer även i tryck (vetenskapliga texter med fotnoter och uppslagsverk är två 
exempel). Genom att göra dessa val i en hypertext deltar läsaren i ett interaktivt berättande. 
Spelaren/läsaren kan vara med och skapa berättelsen efter sina egna önskemål (Kåreland, 
2009 s. 90). Denna interaktivitet är ny på det sättet att dessa val inte kan göras i traditionell 
läsning skriver Kåreland. Vi vet ännu inte vad det meningsskapande som sker utifrån 
interaktiva berättelser har för effekter och konsekvenser för spelaren/läsaren – men det sker 
mycket forskning på området. 

4.3 Barns behov och intresse 

4.3.1 Innehållet är viktigt 

Frykholm (2007 s. 105) menar att förskolans och skolans viktigaste uppgift är att väcka och 
vidmakthålla barnens lust att lära. För att detta ska vara möjligt måste det upplevas som 
givande och spännande att lära sig läsa och skriva. Frykholm skriver: 

En förutsättning för att skapa intresse för att läsa och skriva är naturligtvis att det finns 
tillgång till spännande, meningsfulla och bra texter och annat material som man kan 
behöva. Att textens innehåll upplevs som intressant och att den speglar ett innehåll som på 
något sätt är bekant för läsaren är ofta viktigare än att den är lättläst rent tekniskt sett. Också 
en mindre skicklig läsare kan – om än med möda – läsa en mycket komplicerad text om sitt 
favoritämne men kanske inte en enklare text om något som inte intresserar honom eller 
henne (ur Pedagogiska konsekvenser, Frykholm, 2007 s. 105). 

Enligt Frykholm är det alltså inte enbart textens ”lättlästhet” som har betydelse för en 
nybörjarläsare. Han anser att innehållet spelar minst lika stor roll, om inte större. Ett sätt att 
göra skolans texter intressanta och meningsfulla för eleverna är att i större utsträckning 
plocka in populärkulturen i klassrummet, precis som Fast (2007 s.188-189) och Liberg (2007 
s. 11) önskar. 

4.3.2 Meningsfulla texter i vardagen 

Utanför skolans värld finns texter överallt – på paket, skyltar och etiketter, i tidningar och 
broschyrer, på menyer och teven och i dataspel för att bara nämna några ställen. Smith (2000 
s. 185) skriver att det är svårt för skolan att återskapa denna mångfald – och att detta förvirrar 
barn då de upplever skolan och samhället som olika världar. Smith menar att de texter som 
eleverna läser bör vara meningsfulla och intressanta och de ska tydligt se nyttan med att 
(kunna) läsa dem. Därför bör menlös och onaturlig prosa som många barn förväntas engagera 
sig i plockas bort från klassrummet. De texter som oftast nybörjarläsare ser som meningsfulla 
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handlar ofta om den egna vardagliga och personliga verkligheten (Smith 2000 s. 184), och 
dessa texter finns oftast inte i böcker. Dessa hittar de många gånger istället på skyltar, omslag 
eller liknande. 

4.4 Att ta till sig en text 

4.4.1 Reception 

Varför har då innehållet i texten en så stor betydelse för läsaren? Vad är det som gör att en 
läsare tar till sig, och kan läsa, en text? Några forskare har tittat närmare på detta, och då 
riktat in sig på läsarens och dennes betydelse. Wolf (2002 s. 14-18) skriver att ur 
framhävandet av läsarens roll och skapare av mening växte det som idag kallas 
receptionsteorin fram. Man anser att textens mening alltid påverkas av vem som läser, i vilket 
sammanhang den läses och vem läsaren är som person. Molloy (2002) tar i sin avhandling 
Läraren Litteraturen Eleven upp valda delar ur den receptionsforskning som pågått under 
åren. Reception betyder mottagande, och genom att studera en läsares reception av en text 
tittar man på hur denne utifrån sina individuella, sociala och kulturella förutsättningar har 
tagit emot texten (Molloy, 2002 s. 61). Ett sätt att avgöra om en text är elevnära kan vara att 
studera hur (och om) läsaren mottar en text. 

4.4.2 Igenkänning och subjektiv förankring 

Molloy (2002 s. 73) tar upp Lars-Göran Malmgrens begrepp subjektiv förankring. Med 
subjektiv förankring menar Malmgren (1986 s. 99) att läsaren känner igen, erkänner och 
fasthåller en konflikt som ett problem. Subjektiv förankring är alltså när läsaren kan relatera 
till texten. Igenkänning i, och öppenhet för, en text är viktiga kriterier för detta. För att en 
läsare ska öppna sig för en text och ta den till sig, menar Malmgren att det krävs 
erfarenhetsanknytning. Även Skolverket betonar vikten av att utgå från elevernas erfarenheter 
i läroplanen (Skolverket, 2006 s. 12) och kursplanerna (Skolverket, 2008 s. 5, 97).  
Erfarenhetsanknytning kan dock även bidra till att en läsare stänger sig för (och skyddar sig 
från) en text; det vill säga avskärmar sig från den om exempelvis ett allför närliggande eller 
känsligt ämne berörs (Malmgren, 1986 s. 99-103).  

”Igenkänning av egna eller andras erfarenheter är en entrébiljett till en reception som är öppen 
mot både texten och verkligheten utanför texten” skriver Malmgren (1986 s.107). Molloy 
håller med om att igenkänning är ett krav för subjektiv förankring. Hon påpekar att det nästan 
undantagslöst är läraren som väljer de texter som eleverna ska läsa. Det är därmed även 
läraren som ska underlätta igenkännandet för eleverna, men ett problem kan vara att läraren 
inte alltid vet när den kommer att uppstå. Det är därför viktigt för läraren att ta reda på 
elevernas erfarenheter och de frågor eleverna bär på (Molloy, 2002 s. 73-75). 

4.5 Utgå från eleverna 

4.5.1 Erfarenhetspedagogik 

Receptionsforskningen betonar att läsarens erfarenheter är viktiga för att denne ska kunna ta 
till sig en text. Skolans elever har alla möjliga olika intressen, och de möter text överallt 
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utanför skolans värld. En relevant fråga i detta sammanhang är hur undervisningen ska kunna 
utgå från elevernas egna erfarenheter och behandla dessa med respekt, och just detta frågar 
sig Persson. Han tar upp två skilda synsätt på vad erfarenhetspedagogik kan vara, och i båda 
synsätten ”tar man avstamp i elevernas verklighet och fångar upp problem och frågor som 
uppfattas som angelägna och intressanta av eleverna” (Persson, 2000 s. 49). I det första 
synsättet ser man elevers erfarenheter och intresse som något enkelt och givet, och man 
använder dessa som en morot för skolarbetet. Elevernas intressen används som tema för 
färdighetsträning, men de utmanas och problematiseras inte. I det andra synsättet ses 
elevernas erfarenheter som komplexa och motsättningsfulla. De ”tas på allvar och respekteras 
men målet är att skapa en vidgad förståelse av dessa erfarenheter genom att placera in dem i 
större sociala och historiska sammanhang” (Persson, 2000 s. 49). Gamla erfarenheter bör 
göras till nya; föreställningar kan förändras och inte bara befästas. Dessa två synsätt kan vara 
intressanta att diskutera kring begreppet elevnära. 

5. Metod 

Här redovisas val av metod och tillförlitlighet. Forskningsetiska krav presenteras 
även. 

5.1 Fenomenografi som metod 
Fenomenografin är ett vetenskapligt förhållningssätt som har fokus riktat mot att studera 
uppfattningar. Fenomenografi är en empirisk forskningsansats med kvalitativ inriktning 
(Uljens, 1989 s. 10). Syftet med en fenomenografisk ansats är att ta reda på hur fenomen i 
omvärlden, det vill säga både företeelser eller objekt, uppfattas av människor (Alexandersson, 
1994 s. 112). För att kunna synliggöra dessa uppfattningar genomförs ofta kvalitativa 
intervjuer. Alexandersson (1994 s. 120) menar att den fenomenografiska forskningen utgår 
från att människor har olika uppfattningar av företeelser och objekt i världen. Det är dessa 
olikheter som bildar resultatet i en fenomenografisk studie. 

Den fenomenografiska arbetsgången beskrivs av Uljens (1989 s. 11-12). Det första steget för 
forskaren är att välja ut en företeelse som ska studeras. En eller flera frågor bör formuleras för 
att komma åt olika aspekter av denna företeelse. Därefter måste forskaren välja ut 
informanter, och intervjua dessa djupgående (kvalitativt). Intervjuerna bandas och 
transkriberas ordagrant. Dessa utskrifter granskas sedan noggrant och det gäller då att förstå 
meningsinnehållet i det som informanterna uttrycker. Uppfattningar som forskaren upptäcker 
jämförs sedan med varandra. Utifrån de likheter och skillnader som framträder skapas 
kategorier, dessa kallas beskrivningskategorier. Det är de olika beskrivningskategorierna som 
sedan utgör en fenomenografisk studies huvudresultat. 



10 
 

5.2 Kvalitativ intervju 
Det konstaterades ovan att den kvalitativa intervjun är ett vanligt sätt att samla in data i 
fenomenografiska undersökningar. Utgångspunkten för fenomenografiker är att det inte finns 
något rätt eller lämpligt svar och intervjuerna är därför öppna. Den intervjuade får själv 
möjlighet att utifrån sin egen förståelse av företeelsen avgränsa och definiera innehållet 
(Alexandersson, 1994 s. 123). Den kvalitativa intervjun utmärks delvis av att enkla och raka 
frågor besvaras med komplexa, innehållsrika svar (Trost, 2010 s. 25). Johansson & Svedner 
(2006 s. 43) skriver att syftet med denna metod är att få så uttömmande svar som möjligt. 

I den kvalitativa intervjutraditionen ses intervjuaren som en medskapare till intervjuns 
resultat. Intervjun består i en interaktion mellan intervjuaren och den intervjuade, och de båda 
påverkar varandra. För att lyckas med denna typ av intervju är det viktigt att dessa hjälper 
varandra att i samtalet bygga upp ett meningsfullt och sammanhängande resonemang kring 
det studerade fenomenet (Patel, 2010 s. 78 samt Starrin & Renck, 1996 s. 58). 

Min studie innehåller data baserat på intervjuer av kvalitativ karaktär. Jag har valt att inte 
använda mig av metoden observation då jag är intresserad av lärarnas tolkning och 
uppfattning om ett begrepp, och inte främst kontrollera om det de säger stämmer överens med 
hur de handlar och agerar i verkligheten. 

5.3 Tillförlitlighet 
Reliabilitet, det vill säga noggrannhet vid datainsamling, är något som diskuteras i samband 
med studier och undersökningar. I en kvantitativ studie är hög reliabilitet viktigt då studiens 
syfte ofta är att mäta något. Allt material bör samlas in på samma sätt; frågorna och 
svarsinsamlandet ska se likadant ut i varje intervjusituation. Viktigt är också att intervjuaren 
är objektiv (Trost, 2010 s. 131). Dessa aspekter bör beaktas även i en kvalitativ studie. Dock 
ska reliabiliteten i detta sammanhang genomsyra hela forskningsprocessen och inte enbart 
materialinsamlandet enligt Patel (2010 s. 102-103). Jacobsson (2008 s. 165-166) anser att 
reliabilitet inte bör redogöras för då en uppsats är av kvalitativ art. Det är ofta alltför svårt att 
tillämpa begreppet på en kvalitativ studie. Jacobsson menar att det istället bör finnas en 
metodologisk medvetenhet. Detta innebär att den enskilda undersökningens problem och 
förtjänster diskuteras. Exempel på detta kan vara urvalsförfarande, hur material samlats in och 
på vilka grunder slutsatser dras (Jacobsson, 2008 s. 165-166). 

Mitt syfte är att undersöka hur lärare definierar begreppet elevnära och fem informanter kan 
inte ge en generell bild. De kan däremot redovisa fem unika synsätt, och därmed visa på 
skillnader och likheter i tolkningar. Resultatet är ett nedslag och det kan ge en bild av hur 
lärare över lag tänker kring begreppet men det måste inte vara så. 

5.4 Forskningsetiska krav 
Vid all forskning är det mycket viktigt att forskarna visar sina informanter hänsyn och 
respekt. Ett sätt att vara etiskt medveten är att följa de olika forskningsetiska krav som finns 
uppförda för respektive vetenskap. Jag har i denna studie använt mig av de som 
Vetenskapsrådet utarbetat för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 
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(Vetenskapsrådet, 2002 s. 5-14). Dessa är informationskravet, konfidentialitetskravet, 
samtyckeskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att informanterna ska få reda på studiens syfte, och 
konfidentialitetskravet går ut på att informanterna inte ska gå att identifiera i den färdiga 
studien. I mitt inledande brev (se Bilaga 1) till mina informanter beskrev jag kort vad min 
undersökning handlar om, och detta tydliggjorde jag än en gång vid intervjutillfället. Jag 
förklarade även i mitt brev att informanterna skulle få vara anonyma, och i denna uppsats 
finns inga namn på skolor och lärarnas namn är fingerade. Samtyckeskravet syftar till att 
deltagarna själva bestämmer över sin medverkan. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter 
som framkommer vid studien endast kommer att användas för forskningsändamål. Lärarna 
fick tacka ja till att delta, och under intervjutillfället förklarade jag att de utan konsekvenser 
själva fick avbryta eller välja att inte svara på någon fråga. Innan intervjun startade bad jag 
mina informanter om lov att banda intervjuerna, och förklarade att det inspelade materialet 
enbart skulle behandlas av mig och sedan förstöras. Jag informerade även om att de uppgifter 
jag samlade in endast skulle användas till denna studie. 

6. Genomförande 
I detta kapitel beskrivs på vilket sätt urvalet skett, hur intervjuerna gått till och hur 
de bearbetats. 

6.1 Urval 
I en fenomenografisk undersökning är syftet att identifiera uppfattningar och beskriva 
variationer av dessa. Urvalet av informanter behöver inte ske kring principer om ett 
representativt underlag, utan istället väljs dessa ut genom strategiska överväganden. 
”Fenomenografins forskningsintresse handlar inte om att skatta hur stor andel av 
populationen som har en viss uppfattning av en företeelse eller av ett objekt. Snarare handlar 
det om att identifiera kvalitativt olika uppfattningar som kan täcka större delen av variationen 
i uppfattningar i populationen” skriver Alexandersson (1994 s. 122). Det är dock viktigt att 
det finns en viss variation bland informanterna. Variation har betydelse då det annars finns en 
risk att nyanser och variationer av uppfattningar inte synliggörs (Alexandersson, 1994 s. 122).  

I denna studie har jag använt mig av lärare som informanter. Det är deras tolkningar som jag 
vill studera. Alla lärare är ansvariga för svenskundervisning i år 1, 2 eller 3 (även 
åldersblandade klasser förekom). De fem intervjuade lärarna arbetar på tre olika skolor. Två 
av lärarna kände jag sedan tidigare då de arbetar på min praktikskola, och de övriga tre hade 
jag inte träffat tidigare. Dessa tre fick jag kontakt med via email (se Bilaga 1). Två av 
skolorna (där ”Anneli”, ”Beata” och ”Ellinor” arbetar) ligger relativt nära varandra, och på de 
skolorna går till största delen svenskfödda elever. Den tredje skolan (där lärare ”Christina” 
och ”Danielle” arbetar) ligger i ett område där ca 90 % av eleverna är invandrare. Detta är 
värt att nämna då ämnet dyker upp i intervjuerna. 
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Jag anser att dessa fem informanter skiljer sig från varandra på ett sådant sätt att de kan ses 
som en varierad grupp. Lärarna är både i början och slutet av sitt arbetsliv, de arbetar med 
barn i olika årskurser på både mindre och större skolor, i ett invandrartätt område och i ett 
med mestadels svenskfödda elever. Alla lärarna är dock kvinnor. Variationen i denna studies 
informantgrupp hade kunnat vara större, men det är svårt att som student hitta lärare som är 
villiga att ställa upp på att intervjuas. Tidsbrist är en anledning som många lärare uppgav då 
de tackade nej till att medverka. 

6.2 Tillvägagångssätt 
Intervjuer kan ha en hög eller låg grad av standardisering. Standard innebär avsaknad av 
variation, det vill säga alla intervjuer går till på samma sätt. En hög grad av standardisering är 
vanlig vid kvantitativa studier (Trost, 2010 s. 39). Jag har valt att istället använda mig av en 
låg grad av standardisering. I mina intervjuer anpassades frågorna och ordningen de kom i 
efter situationen, och informanterna fick delvis styra innehållet. Jag hade dock i förväg 
formulerat en intervjuguide som stöd med de frågor jag ville ha svar på (se Bilaga 2). Trost 
(2010 s. 71) anser att intervjuguiden bör vara kort och ta upp stora frågeområden. Jag valde 
ändå att ta med konkreta frågor då jag var rädd att tappa fokus från min frågeställning. 

Thomsson (2002 s. 111) tar upp störmoment som kan förekomma under en intervju. Hon tar 
upp barn, telefoner och ljud som kan stjäla uppmärksamheten. Thomsson skriver att det inte 
går att förutse vad som kan störa en intervju – men det går att tänka igenom var den ska äga 
rum. Eftersom jag inte visste hur det skulle se ut på de nya skolorna jag besökte var jag 
tvungen att be den lärare som skulle intervjuas om en avskild plats där vi kunde prata ostört. 
Thomsson (2002 s. 111) menar att de flesta informanter brukar förstå detta väl och vara 
hjälpsamma när det gäller val av tid och plats. 

Alla mina intervjuer gjordes på den intervjuade lärarens skola. Intervjuerna tog mellan 15-40 
minuter vardera. Jag spelade in samtalen med hjälp av en MP3-spelare. 

Jag hade under samtliga intervjuer med mig ett utdrag av Skolverkets mål för skolår 3 i 
svenska (Skolverket, 2008 s. 100) som jag inledningsvis lät läraren läsa igenom. Jag hade 
tidigare kort berättat vad min undersökning skulle handla om, men jag ville inte att läraren 
skulle ha tänkt till alltför mycket innan intervjun. Min tanke var att läraren helst skulle svara 
spontant och ärligt och beskriva sin tolkning, därför ville jag inte att lärarna skulle vara alltför 
förberedda eller pålästa. 

Alla fem intervjuerna gick bra, utan störningar eller tekniska problem. Intervjuerna tog olika 
lång tid, vilket berodde både på den intervjuade läraren och på mig. Alla människor är olika 
och tycker olika mycket om att prata. Vissa lärare var relativt självgående medan andra 
behövde många frågor. Min ovana som intervjuare försvårade dessutom. Dock försökte jag att 
använda ”tystnad som frågemetod” som Johansson & Svedner (2006 s. 45) tar upp, men det 
var svårt att vara så pass avslappnad som denna frågemetod kräver. 

6.3 Bearbetning av data 
Efter mina intervjuer lyssnade jag igenom ljudupptagningarna och transkriberade dem via 
dator. Jag skrev ut alla fem intervjuer ordagrant, vilket resulterade i totalt 16 dataskrivna A4. 
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Mina utskrifter bearbetade jag sedan utifrån de fyra steg i det fenomenografiska analysarbetet 
som Patel beskriver på detta sätt: 

1) bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck; 2) uppmärksamma likheter och 
skillnader i utsagorna i intervjuerna; 3) kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier, 
samt 4) studera den underliggande strukturen i kategorisystemet (ur Forskningsmetodikens 
grunder, Patel, 2010 s. 33).  

Jag läste mina utskrifter fler gånger för att verkligen försöka sätta mig in i de fem lärarnas 
tankegångar och resonemang. Därefter försökte jag att se skillnader och likheter i de 
uppfattningar som uttrycktes, och utifrån dem skapade jag kategorier. Det var en utmaning att 
dra gränser mellan dessa olika kategorier, men det är viktigt att det finns en tydlig 
avgränsning eftersom en utsaga utan tvekan ska kunna placeras in i en passande kategori. 
Därefter jämförde jag de kategorier jag skapat med de olika aspekterna av elevnära som 
Skolverket har utarbetat, samt med den forskning som jag tidigare presenterat. 

7. Resultat och analys 
Här redovisas de fem lärarnas syn på vad elevnära innebär. Först följer en 
sammanfattning av de svar varje individuell informant lämnat, och därefter 
presenteras lärarnas utsagor i beskrivningskategorier. Dessa resultat analyseras 
utifrån tidigare redovisad bakgrund och forskning. 

7.1 Resultat 
Hur tolkar mina informanter begreppet 
elevnära? 

7.1.1 Lärarnas enskilda svar 

Jag redovisar här varje lärares individuella svar jag fått på denna studies huvudfråga. De 
intervjuade lärarna har fått berätta vad de anser är en elevnära text, och jag har gjort ett 
sammandrag av deras svar och valt ut belysande citat. Lärarna återkom till huvudfrågan gång 
på gång i intervjuerna då det inte är en lätt fråga att svara på. Flera av lärarna utvecklade sina 
resonemang allt eftersom och jag har här sammanställt deras svar. Lärarnas namn är 
fingerade. 

7.1.2 ”Anneli” 

För Anneli har begreppet elevnära flera betydelser. En elevnära text handlar om sådant som 
eleverna gör och det som finns i deras vardag. En elevnära text ligger även på elevens egen 
nivå – denne ska förstå texten. Den handlar om ett ämne eleven är intresserad av. Vad som är 
elevnära skiljer sig från elev till elev. 
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Jag har haft barn i trean som läst Harry Potter. Ja, och då är det ju elevnära om den tycker 
om texten, har lätt för att läsa den och förstår innehållet. Då är den ju nära för den eleven. 

För att kunna knyta en text till det som eleverna gör och har i sin vardag brukar Anneli låta 
eleverna formulera egna texter. Ibland sker det självständigt och ibland gemensamt i klassen. 
Det kan då handla om något de upplevt i skolan – en temadag eller liknande. Anneli anser att 
eleverna har förförståelse för en text de själva varit med och skapat. Anneli menar att det är 
bra om en text uppfyller flera av dessa aspekter. 

7.1.3 ”Beata” 

Beata tycker att elevnära innebär att läraren tar reda på vad eleven är intresserad av och hittar 
en text som passar denne. Genom ett intressant innehåll försöker Beata få eleven att attraheras 
av texten. 

Viktigt är också att texten ligger på rätt nivå för eleven. Beata skriver ibland om texter för att 
göra dem mer elevnära. 

Förr skulle eleverna forska om olympiader. Det var inga lätta texter jag hittade. Då gjorde 
jag så att jag hämtade ut texterna till mig själv, och sen satte jag mig och skrev om dem så 
att de blev mer tillgängliga för barnen. /…/ Då försökte ju jag göra texterna elevnära både 
lästekniskt och innehållsmässigt. 

7.1.4 ”Christina” 

Jag utgår från barnen. /…/ För mig är elevnära någonting som barnen kan känna igen sig i. 
Det är så jag fattar elevnära; att det ska vara igenkännande texter och att det ska vara 
intressant. De (eleverna) ska känna att det här är nånting som intresserar mig. Att jag som 
lärare /…/ lägger ner lite jobb, alla ska inte läsa samma sak. 

Christina anser alltså att en elevnära text handlar om något som eleverna kan relatera till. 
Elevernas intresse har betydelse och kan locka till fortsatt läsning, och Christina betonar 
också att alla elever är olika. Hon tar även upp att textens svårighetsgrad är en viktig faktor 
för om en text är elevnära. 

7.1.5 ”Danielle” 

En text som eleverna kan relatera till är elevnära tycker Danielle. Elevnära texter handlar om 
något eleverna upplevt eller har erfarenhet av. Detta är extra viktigt för hennes elever, då hon 
arbetar på en invandrartät skola. 

Det blir ju jättesvårt att läsa ut ett ord som man inte vet vad det är. /…/ Vet du inte vad 
fiskespö är för nånting så kan du ju få helt fel betoning, du får ingen förståelse för vad ordet 
står för. /…/ Har du då knackigt med läsningen och får ägna all tid åt att avkoda så går ju 
hela innehållet förlorat. 

Att texten ligger på rätt nivå för eleven är viktigt. Danielle är också angelägen om att texter 
förtydligas med hjälp av bilder och illustrationer. Hon tar upp lästal i matematikboken som 
exempel. Där är det viktigt att begrepp illustreras för att eleverna ska förstå (till exempel i en 
uppgift om glass där orden bägare och strut förekommer). Illustrationerna gör texten mer 
förståelig och därmed mer elevnära. 
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7.1.6 ”Ellinor” 

För Ellinor hör en elevnära texts innehåll till elevens föreställningsvärld. Hon menar att 
föreställningsvärlden handlar om mycket – ålder, vad som förekommer i samhället, vad 
eleverna refererar till, vad de gör och hur deras värld ser ut. Elevnära handlar också om 
förförståelse, nyfikenhet och intresse för textens innehåll. Ellinor betonar att detta skiljer sig 
från individ till individ, men elevnära texter måste alltid beröra något som kommer från 
elevens egen värld. Elevnära texter kan även vara egen- eller kamratproducerade. 

Men Ellinor anser att det inte bara är texterna eleverna läser som ska vara elevnära: 

Hela undervisningen måste ju vara elevnära, för det är så mycket tankar som du måste fånga 
upp som de (eleverna) har med sig. Och de har inget forum annars för sina tankar. Det får 
de i klassrummet. Så allt måste vara elevnära; det måste handla om elevernas värld och vad 
de ser och hör. För sådant som de ser på nyheterna och snappar upp, det är data och internet, 
och de är ute och reser runt världen, och de har så mycket intryck av allt möjligt. Då är inte 
skolan en isolerad värld utan den är en del av samhället. 

7.2 Analys 
Vilka åsikter går att urskilja bland 
informanternas svar? 
Jag har jämfört informanternas utsagor, och försökt att urskilja de olika åsikter som lärarna 
uttryckte och placerat in dem i kategorier. Redovisningen ovan av de olika lärarnas 
individuella svar visar att ingen av informanterna har en entydig bild av vad begreppet 
elevnära innebär. Alla lärare har därför placerats in under flera olika kategorier nedan. Det har 
varit en utmaning att skapa kategorier då det är svårt att skilja dem från varandra, ofta hänger 
en nära samman med en annan. 

I Kursplan med kommentarer (Skolverket, 2009b s. 48) beskriver Skolverket vad de lägger in 
i begreppet elevnära. Det finns som tidigare tagits upp aspekter både i och utanför texten som 
måste anpassas efter eleven för att en text ska vara elevnära. I texten måste komplexiteten, det 
egna tänkandet och den språkliga fylligheten beaktas. Utanför texten måste tillgången till 
texten, elevens villkor samt dennes behov och intresse beaktas. De olika kategorierna jag 
skapat analyseras nedan utifrån Skolverkets definition av elevnära, och jag knyter även an till 
de områden som finns beskrivna ovan i kapitlet Tidigare forskning. 

7.2.1 Texten ligger på elevens språkliga nivå 

En kategori av uppfattningar som samtliga informanter delade kring vad elevnära innebär är 
att texten måste vara av rätt svårighetsgrad för eleven. Det vill säga att texten ligger på 
elevens nivå och att denne klarar av att läsa den. Att läsa går ut på att kunna förstå vad som 
står skrivet, och därför anser lärarna att en text är elevnära när eleven förstår den. Anneli 
förklarar det så här: 

Elevnära är att man väljer efter den svårighetsgrad som man känner att man klarar av, och 
att det flyter. Då är det ju en bra text för den eleven. 
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Lärarna vill att eleverna ska komma åt textens innehåll. För att detta ska kunna ske måste 
alltså texten vara anpassad till hur pass läskunnig en elev är. Detta skiljer sig naturligtvis från 
elev till elev, det tar flera av lärarna upp. 

Åsikten att en text måste ligga på elevens språkliga nivå stämmer väl överens med en aspekt i 
texten, komplexiteten, som Skolverket tar upp när begreppet elevnära diskuteras (2009b s. 
48). Textens uppbyggnad samt sats- och meningskonstruktion bör i en elevnära text ligga på 
rätt nivå för eleven menar Skolverket. Alla informanter nämner denna aspekt, men med sina 
egna ord.  

Det är svårt att se enbart till en texts språkliga nivå, eftersom orden som förekommer kan vara 
på fel nivå dels för att de är svåra att utläsa men också för att de är svåra att förstå. En text för 
nybörjarläsare måste vara enkel men samtidigt ha ett flöde och en rytm menar Reichenberg 
(2008 s. 46-47). Reichenberg anser vidare att en elev kan läsa en text om den ligger på en 
lämplig nivå både språkligt och innehållsmässigt (2008 s. 54). Detta menar hon är viktigt 
även för att eleven ska komma vidare i sin läsning. 

7.2.2 Eleven kan relatera till textens innehåll 

Under denna kategori samlas informanternas utsagor om att elevnära, för dem, innebär att en 
text handlar om något som en elev kan relatera till. Innehållet är knytet till sådant eleven gör 
och vad som förekommer i dennes liv. Innehållet kan också kopplas till något som eleven 
upplevt eller har erfarenhet av. Fyra av fem lärare (Ellinor, Danielle, Christina och Anneli) 
uttrycker åsikten att elevnära bland annat innebär att eleven kan relatera till textens innehåll. 
Ellinor beskriver det på detta sätt: 

En elevnära text, det måste vara något där innehållet hör till elevens erfarenhetsvärld. Den 
värld som barnet lever i. Den ålder; vad är det som förekommer i samhället och runt 
omkring. Vad lyssnar de på, vad är det de läser hemma, vad de refererar till och hur deras 
värld ser ut. Det är elevnära. 

Från det som Ellinor uttrycker går det att dra en parallell till det Skolverket beskriver som 
elevens villkor. En elevnära text är kopplad till elevens sociala och kulturella villkor anser 
Skolverket, och min tolkning är att det är just detta som Ellinor talar om. 

Danielle uttrycker sig såhär: 

Jag tycker att det ska vara en text som eleverna kan relatera till. Så tolkar jag det. Att man 
får välja texter om något som man vet att barnen kanske har en upplevelse, eller egen 
erfarenhet, av. Så tänker jag. 

Den åsikt som Ellinors och Danielles citat belyser berör indirekt receptionsteorin. Inom 
receptionsteorin står läsarens betydelse i fokus, och texten har olika innebörd för olika läsare 
eftersom vi alla har olika förutsättningar; individuella, sociala och kulturella (Molloy, 2002 s. 
61). Genom att anpassa de texter eleverna får läsa efter dessa förutsättningar, försöker lärarna 
att underlätta elevernas reception. Deras mål är att komma eleverna nära för att hitta texter 
som passar just dem utifrån deras erfarenheter och villkor. När en elev kan relatera till en text 
genom erfarenhetsanknytning uppstår det som Malmgren (1986 s. 99) kallar subjektiv 
förankring. När detta sker blir en text elevnära för just den eleven. Problemet är bara att det 
kan vara svårt för lärarna att veta om och när denna subjektiva förankring kommer att ske. 
Danielle säger att läraren ska välja texter vars innehåll eleverna har upplevt eller har 
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erfarenhet av. Detta är en mycket god tanke, men svår att genomföra i praktiken då läraren 
har en hel klass att ta hänsyn till. Om läraren ska välja texter är det precis som Molloy menar 
(2002 s. 73-75) viktigt att läraren verkligen intresserar sig för varje enskild elev.   

Kulturella skillnader 

Två av informanterna betonade att det är viktigt att eleverna kan relatera till den kultur/miljö 
texterna beskriver. Danielle berättade: 

Förut har jag ju jobbat på en skola där det inte fanns en enda invandrare, och nu jobbar jag 
på en skola där det nästan är uteslutande invandrare. Och det är ju lite annorlunda vad man 
väljer för typ av böcker till barnen. Jag tänker ju lite annorlunda, jag får verkligen tänka 
efter. Eftersom de här barnen kanske inte har någon erfarenhet av röda stugor och 
bondgården och lantlig miljö och sådant, som mycket av till exempel Astrid Lindgrens 
böcker bygger mycket på. Den svenska idyllen. Det har ju de här barnen ingen relation till 
många gånger. 

Ellinor upplevde en i stort sett motsatt situation apropå läseböcker: 

Vi hade någon som hette Moa och Mille förra läsåret i tvåan, och vi bytte den för den var 
inte kul för någon. /…/ Bland annat så var det mångkulturellt, och här i X så är det inte så 
många invandrare. Och där är det lite knepigt för de här segregerade områdena vi har. Då är 
det ju bättre att man skriver och refererar till sitt eget, det man har nära sig. 

Båda dessa lärare resonerar utifrån varsitt utgångsläge och kring de förutsättningar som finns 
i just deras skola och klass. Båda två utgår från eleverna, och ser till deras erfarenheter och 
värld. De tar hänsyn till det som av Skolverket kallas elevens kulturella villkor. Det är 
intressant att de båda lärarna har samma åsikt om ett problem de ser från helt olika håll. Här 
blir det extra tydligt att en text inte får någon subjektiv förankring hos läsaren, om denne inte 
kan relatera till innehållet utifrån de kulturella villkor som han/hon befinner sig i. Frykholm 
(2007 s. 102) tar upp just verklighetsanknytning, och menar att det viktigt att tänka på att alla 
barn inte har samma erfarenhetsbakgrund. Vissa elever med svenska som andraspråk kanske 
har särskilda erfarenheter med sig och dessa måste beaktas menar Frykholm, och läraren 
Danielle är inne på samma spår. 

7.2.3 Eleven är intresserad av textens innehåll 

En annan kategori av uppfattningar som framkom under intervjuerna var den att en elevnära 
text handlar om något som eleven är intresserad av. Visar en elev intresse för en text kan 
han/hon lättare ta den till sig, och den är på så sätt elevnära anser flera av informanterna. 
Nyfikenhet är en del av intresset, och det bidrar till att eleven tycker att det är roligt att läsa 
texten. 

Beata menar att en text som är intressant för eleven kan motivera eleven till fortsatt läsande: 

Vill jag att barnen ska kunna läsa flytande som det står här så ska det vara sådant som 
intresserar dem. ’Det här tycker jag är kul att läsa’. Och det bidrar till ’jag vill, jag vill veta 
hur det går’. 

Christina är inne på samma tankegångar: 
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Ifall jag som lärare vet vad barnet är intresserad av – om jag vet att den här killen är 
jätteintresserad av basket – då försöker jag leta efter en text om basket för jag vet att det 
lockar honom. Och han kanske är på gång att börja läsa. Om jag då hittar en liten text om 
basket så kan ju det trigga igång honom. ’Åh så spännande, jag som gillar basket! Jag vill ju 
veta mer om basket.’  

Flera lärare tog upp vikten av att se varje elev som en unik individ, med egna intressen. 

Fyra av fem lärare (Anneli, Beata, Christina och Ellinor) tar upp att en elevnära text är 
kopplad till att eleven tycker att den är intressant. 

Denna kategori av åsikter stämmer väl överens med en aspekt utanför texten Skolverket talar 
om, som jag har valt att kalla behov och intresse. Precis som mina informanter är inne på 
anser Skolverket att en elevnära text måste anpassas efter den enskilde elevens intressen, 
förutsättningar och behov. 

Genom det som kallas erfarenhetspedagogik tar en lärare först ta reda på elevernas intressen 
och erfarenheter och sedan utgå från dem för att forma undervisningen. Mina informanter 
talar främst om att hitta elevernas intressen för att de ska fortsätta läsa. Jag tycker mig ana ett 
av de synsätt på erfarenhetspedagogik som Persson (2000 s. 49) beskriver; den syn där 
elevens intresse och erfarenhet endast används som en morot och som inte utmanas eller 
problematiseras. Jag kunde inte genom intervjuerna urskilja den andra synen på 
erfarenhetspedagogik som Persson tar upp, den där man har som mål att vidga elevernas 
erfarenheter och sätta dem i ett större sammanhang.  

Min uppfattning är att dagens elevers intressen ofta handlar om ämnen som berör 
populärkultur, och erfarenheter därifrån tar skolan sällan till vara på visar Fasts studie (2007 
s.188-189). Populärkulturen kan bidra med material till en för eleverna spännande och 
intressant undervisning. Populärkultur är dessutom en stor del av barn och ungas liv menar 
Liberg (2007 s. 11). Mina informanter talar alla om att hitta ämnen som intresserar eleverna, 
men frågan är om de främst ser till de ämnen som klassiskt sett är ”accepterade” i skolan 
(djur, sport, spänning, kärlek etc). Utifrån mina intervjuer går det inte att se vilka texter 
eleverna verkligen får läsa. Inter heller framgår det om/hur läraren gör ett urval och låter 
eleven välja texter från detta urval. Det går helt enkelt inte att se om eleverna får välja den 
text de tycker är mest intressant från till exempel en bokvagn, eller om de får välja texten helt 
fritt. I en undervisning där alla ämnen är accepterade bör eleverna även få läsa texter från 
bland annat reklam, tidningar, tv och datorspel eftersom dessa ingår i elevernas 
populärkulturella liv. Frågan om hur stor plats populärkulturen får ta i klassrummet är mycket 
intressant, men den får inte något svar här. Lärarna visar dock en tydlig vilja till att låta sina 
elever läsa texter som de själva tycker är intressanta. Det är en bra början. 

7.2.4 Eleven har en förförståelse för sin egenformulerade text 

Denna kategori av uppfattningar utgörs av den att en text är elevnära om eleven har en 
förförståelse kring textens innehåll, och förförståelsen finns för att eleverna själva formulerat 
den. Två av informanterna berättar att de brukar låta eleverna skriva egna eller gemensamma 
texter om något de upplevt. När eleverna sedan läser dessa har de en stor förståelse för texten. 
Anneli säger: 
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Det är ju också en elevnära text där de själva har varit med och formulerat texten. /…/ Då är 
det ju något de har väldigt stor förförståelse för. 

Ellinor uttrycker sig på detta sätt: 

Elevnära texter, det är ju också det här när de skriver själva om någonting de har gjort. Vi 
har till exempel gjort uppfinningar, sedan har de skrivit en text om sin uppfinning. Den 
läser de sedan upp för kompisarna. Och då vet man ju vad det står, man vet vad som är 
skrivet och då har de en förförståelse. Då kan de läsa upp den och då är det en elevnära text. 

Genom att själv formulera texten väljer eleverna innehållet, vilket innebär att texten då inte 
kan bli för svår för dem. Det är alltså förförståelsen som hjälper eleverna i deras läsning. Två 
av lärarna talade om denna aspekt av elevnära. 

Just denna definition av vad elevnära innebär är dessa två lärare ensamma om, Skolverket 
talar inte om förförståelse i samband med just begreppet elevnära. Dock står det i Kursplanen 
för Svenska (2008 s. 100) att eleverna ska läsa bekanta texter. Just ordet bekant diskuteras 
tillsammans med förförståelse i kommentarsskriften (Skolverket, 2009b s. 48), men då inte 
som en definition av elevnära. 

7.2.5 Övriga uppfattningar hos informanterna 

Elevnära viktigast i början av läskarriären 

Ellinor menar även att elevnära texter är viktigast i början av elevernas ”läskarriär”: 

Elevnära texter kan inte bara vara sådant som passar mig, utan jag måste ju gå vidare och 
läsa annat också. För att kunna utveckla mitt kritiska tänkande, och få lära mig andra bitar. 
För att bli säkrare måste man ju utvidga och utsätta dem för andra texter som då inte är 
elevnära. Men det är jätteviktigt i de första åren att det är elevnära texter, i den bemärkelsen 
att de måste ha förförståelse och de måste förstå och veta och känna igen sig i det de läser. 
För då flyter det på bättre. Sen när man har avkodningen klar och man är en säker läsare, då 
kan man vidga och försöka sig på annat. 

Det är intressant att Ellinor är av denna åsikt, det verkar även Skolverket vara. I de mål som 
eleverna i slutet av skolår fem och nio ska ha uppnått i svenska nämns nämligen inte elevnära. 
Det är bara i de mål för skolår 3 som begreppet förekommer. Min tolkning är att Skolverket 
precis som Ellinor tycker att elevnära texter är viktiga i skolans tidiga år, och att eleverna 
sedan inte bara förväntas kunna läsa texter som är direkt elevnära. 

Bilder som stöd 

Danielle tog upp att hennes elever får läsa lästal i matematiken, och att illustrationer är viktigt 
som stöd till det som står i texten. De förklarar det som texten säger och kombinationen text 
och bild krävs för att texten ska vara elevnära anser Danielle. Genom att ta upp bilder som 
stöd är Danielle den enda läraren som berör det vidgade textbegreppet. Skolverkets definition 
av det vidgade textbegreppet är som tidigare nämnts "förutom skrivna och talade texter även 
bilder" (2008 s. 99). Danielle sade i intervjun att bilderna förstärker och förklarar det texten 
tar upp, och jag anser att hon därmed har en medvetenhet om det vidgade textbegreppet trots 
att hon själv inte använder just de orden. Denna uppfattning som Danielle visar på kan 
kopplas samman med Skolverkets aspekt Språkligt fyllig. Skolverket talar främst om att svåra 
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ord i en text ska ha en språkligt fyllig omgivning för att kunna förstås av sitt sammanhang. 
Danielle tar denna tanke ett steg längre. Min tolkning är att hon menar att svåra ord även ska 
ha en bildligt fyllig omgivning för att förstås. Danielle och Skolverket är inne på samma spår 
efter som de bägge talar om en fyllig omgivning, frågan är bara om den kan bestå av såväl 
bilder som ord. Ingen annan informant talade direkt om denna aspekt av vad elevnära innebär. 

7.2.6 Övriga uppfattningar hos Skolverket 

Det är två av Skolverkets aspekter av elevnära som inte någon av mina informanter tagit upp. 
Den första handlar om Eget tänkande. Skolverket menar att det i en elevnära text finns 
utrymme för eleven, och min tolkning är att de menar att eleven i texten ska få chans att läsa 
mellan raderna och dra egna slutsatser. Detta har ingen av de intervjuade lärarna talat om. 

Den andra aspekten ingen lärare direkt har berört är den jag valt att kalla Tillgång. Skolverket 
menar att en elevnära text är en text som eleven har erfarenhet av och att de möter den på 
fritiden, i hemmet och i skolan. Det handlar helt enkelt om att skolans texter inte ska vara 
texter som enbart går att hitta där, utan att eleverna ska få möjlighet att läsa sådant som 
förekommer överallt och när som helst i deras liv. Eleverna ska inte behöva uppleva skolan 
som en isolerad värld. Precis som Smith (2000 s. 184) menar Skolverket att eleverna måste få 
läsa meningsfulla texter i skolan; texter som de hittar på skyltar, förpackningar och 
framförallt i populärkulturens alla yttringar. Genom populärkulturen har många elever 
erfarenheter från nya typer av texter, som exempelvis hypertexter. Där blir eleven en 
medskapare i och med att denne får göra aktiva val och har möjlighet att styra ett 
händelseförlopp. I skolan måste dessa nya texter få ingå i läsundervisningen eftersom de blir 
allt vanligare i samhället. Eleverna måste få verktygen för att kunna hantera alla typer av 
texter och ett krav är därför att de får möta dem redan tidigt i skolan. 

8. Diskussion 
I diskussionsavsnittet diskuteras den metod studien bygger på, samt valda delar av 
undersökningens resultat. Slutligen tas uppsatsens nytta och vidare forskning upp. 

8.1 Resultatdiskussion 
Jag har i denna uppsats granskat ett specifikt begrepp från de nya målen som kom för år 3 i 
svenska år 2008. Jag valde detta ämne då jag ansåg att begreppet elevnära användes för 
lättvindigt i kursplanen, utan någon vidare förklaring. Jag såg det därför som en relevant 
uppgift att ta reda på vad begreppsinnebörden avsågs vara från avsändaren (Skolverket) men 
även hur mottagaren (lärare) faktiskt tolkar den. Detta är särskilt intressant i och med att de 
nya målen skulle vara tydligare och mer specifika än de tidigare som ofta fått kritik för sin 
allmänt hållna stil. 

Genom mina intervjuer med fem lärare framkom att de i stort sett var inne på samma 
tankegångar som Skolverket, trots att de inte gjorde samma medvetna uppdelning. Skolverket 
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beskriver elevnära från två olika perspektiv – dels ser de till aspekter som går att finna i 
texten och dels de som finns utanför texten. Sammanlagt ser Skolverket till sex olika 
aspekter, och ingen av mina informanter tog upp samtliga av dessa sex. Min tolkning utifrån 
de svar jag fick under intervjuerna är att fyra av Skolverkets aspekter nämndes av en eller fler 
lärare, medan två inte alls förekom i intervjuerna. 
Fyra av informanterna (Anneli, Beata, Christina och Danielle) såg till aspekter både i och 
utanför texten medan Ellinor endast tog upp aspekter utanför texten. Skolverkets och mina 
informanters tolkning av begreppet elevnära liknar varandra på det sättet att ingen har en 
entydig bild av betydelsen. 

Genom min studie framkommer inga absoluta resultat som visar att lärares tolkning av 
begreppet elevnära alltid är olika. Studien är alldeles för liten för att det ska gå att dra några 
sådana slutsatser. Jag anser dock att resultaten ändå visar att det är problematiskt att använda 
ett så pass oetablerat uttryck som elevnära i en kursplan. Mina informanters utsagor visar att 
det kan finnas en spridning i tolkningen av begreppet elevnära. Om tolkningarna generellt 
skiljer sig åt lärare emellan finns det en risk att även deras bedömningar av elevernas 
kunskaper beträffande läsning blir ojämlika. 

Jag vill trots att studien är liten diskutera de beskrivningskategorier som de flesta av mina 
informanter nämnde, och se på vilket sätt dessa synsätt påverkar läsundervisningen. Den 
kategori av åsikter som alla informanter talar om är att textens språkliga nivå är rätt för eleven 
i en elevnära text. Alla elever har kommit olika långt i sin läsning, och det är en utmaning för 
lärare att se till varje individs språkliga nivå när text ska väljas ut. Jag anser att det är viktigt 
att läraren finns med som stöd när en text ska väljas, eftersom eleven själv kanske inte är 
medveten om hur långt han/hon har kommit i sin läsning. Texten ska inte vara för lätt 
eftersom det finns en fara att elevens läsning då inte utvecklas, men heller inte för svår för det 
finns risk att eleven tappar läslusten om ansträngningen är för stor. En lösning på detta 
problem är att använda sig av lättlästa böcker från ett läromedelsförlag där texterna är 
uppdelade i svårighetsnivåer. Läraren kan bedöma vilken nivå varje elev ligger på och 
eleverna har själva chans att välja en bok på den nivån läraren bestämt. Läraren har då gjort 
ett försök att tillgodose både den språkliga nivån och eleven kan påverka innehållet, precis 
som Reichenberg (2008 s. 54) menar är viktigt i den tidiga läsningen. 

Detta kan vara en bra lösning när det handlar skönlitterära- och faktatexter, och enligt PIRLS 
(2007 s. 91-92) är det de här texttyperna samt läse- och läroböcker som är de mest vanligt 
förekommande i skolans tidiga år. Dessa texter är nästan uteslutande linjära, och läses från 
början till slut. I dagens samhälle finns en massa andra typer av texter som eleverna också 
måste få lära sig känna igen och behärska. De är bland annat hypertexter som förgrenar sig 
och läsaren får där göra val som ibland kan påverka ett händelseförlopp (Enochsson, 2007 s. 
29 samt Kåreland, 2009 s. 90). Hypertexter förekommer bland annat på internet och i spel. 
PIRLS undersökning visar att det är mindre vanligt att eleverna får läsa texter via datorn och 
tidningar. Fasts (2007 s.188-189) studie visar att skolan dessutom fortfarande är dålig på att 
plocka in populärkulturens olika texter i klassrummet. Fyra av de fem intervjuade lärarna 
tycker att intresse för textens innehåll är ett av kriterierna för att en text är elevnära. Fyra av 
fem tyckte att elevnära innebär att eleven har en relation till/erfarenhet av textens innehåll. Ett 
sätt att hitta texter som tillgodoser dessa aspekter är att till klassrummet bjuda in 
populärkulturen och alla de texter som finns i vardagen. Genom att ge utrymme åt de 
mängder av texter som finns på bland annat förpackningar, skyltar, i tidningar, reklam, 
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datorspel och på internet kan innehållet bli mer nära elevernas intressen och erfarenheter. Nya 
typer av texter som hypertexter välkomnas därmed också in i skolans värld. Kanske är det 
som Frykholm (2007 s. 105) hävdar, att intresse och ett bekant innehåll kan vara viktigare än 
att texten ligger på rätt nivå rent lästekniskt. 

Läraren kan omöjligt hitta allt detta material själv och som jag ser det måste eleverna få chans 
att söka upp och ta med dessa texter till skolan. Molloy (2002 s. 73-75) menar att det nästan 
uteslutande är läraren som sköter urvalet av texter, men att denne inte kan vara säker på att 
eleverna verkligen ska kunna ta till sig texten, det vill säga veta när en subjektiv förankring av 
innehållet sker hos läsaren. Istället för att läraren ska lägga ner jobb på att ta reda på elevernas 
erfarenheter och frågor de bär på som Molloy anser, tycker jag att läraren delvis bör 
överlämna urvalsansvaret till eleverna själva. Läraren förlorar på så vis kontroll över 
texternas innehåll vilket måste vara svårt och nytt för denne, och det krävs förmodligen 
mycket mod från lärarens sida. Läraren är då inte längre den som gör urvalet och kan inte 
kontrollera den språkliga komplexiteten, eller ”korrektheten”. Jag tror ändå att vinningen av 
ett sådant arbetssätt är stor då eleverna får möjlighet att läsa texter som berör just deras 
intressen. Intressen som kanske inte är de klassiska som djur eller fotboll utan snarare 
karaktärer ur datorspel eller leksaker de har hemma. Intressen som rör sådant läraren kanske 
inte ens kände till. 

Min uppsats är relevant eftersom jag anser att det bör föras en diskussion kring styrdokuments 
tydlighet. Läroplanen och kursplanerna är några av skolans och lärarnas viktigaste dokument, 
och skrivningar i dessa bör vara så pass specifika att det går att utläsa innebörden direkt utan 
att behöva läsa en skrift med enbart kommentarer som bland annat förklarar orden som 
förekommer. Jag anser att det är anmärkningsvärt att ett begrepp som elevnära införs i 
målbeskrivningen kring läsning för elever i skolår 3 på ett sådant sätt att innebörden verkar 
vara självskriven. Min undersökning visar att fem olika lärare tolkar begreppet på sitt egna 
sätt och trots att studien är liten tycker jag att detta till viss del ändå stöder min åsikt om att 
begreppet elevnära är otydligt. Det kan vara så att det förekommer fler ord och formuleringar 
som lämnar stort utrymme för fri tolkning, och om lärare gör olika tolkningar vid 
målbeskrivningar finns risken att deras bedömningar av elevernas kunskap blir ojämlik. 

8.2 Metoddiskussion 
Jag har i denna studie använt mig av fem olika lärare som informanter. Dessa fem 
representerar inte svenska lärare i allmänhet, de är inte utvalda på så vis att de kan ses som ett 
representativt urval. Det är därför svårt att dra några generaliserande slutsatser utifrån 
resultaten. 

Min studie har varit av kvalitativ art och jag har intervjuat lärarna med en låg grad av 
standardisering. Uppsatsen har nu endast en frågeställning, men då jag påbörjade arbetet 
fanns det ytterligare två stycken. Min intervjuguide innehåller därför fler frågor än vad som 
egentligen är nödvändigt. Nu i efterhand kan jag se det som något positivt då lärarna återkom 
till min huvudfrågeställning gång på gång under intervjuerna. De behövde tid att fundera 
kring begreppet elevnära och jag tror inte att jag hade fått så pass utförliga svar om jag hade 
ställt färre frågor under kortare tid. 
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I denna uppsats är syftet att ta reda på hur lärare tolkar begreppet elevnära. Metoden jag valt 
att använda för datainsamlandet är kvalitativ intervju. Svaren på frågan om hur lärarna tolkar 
elevnära är svåra att ifrågasätta. Det är lärarnas tolkningar och därmed pålitliga. Möjligheten 
att lärarna inte är ärliga finns naturligtvis, men jag anser ändå att svaren går att ta för sanna. 
Min redovisning av svaren, det vill säga forskarens tolkning och sammanfattning, kan dock 
ifrågasättas. Menade lärarna verkligen det jag påstår? För att försöka ge en så rättvis bild som 
möjligt har jag använt mig av fenomenografin som analysmetod. Jag har grundligt gått 
igenom mitt material ett flertal gånger och försökt att skapa kategorier utifrån de olika 
lärarnas utsagor. Min förhoppning är att jag har gett en så rättvis bild som möjlig åt de 
uppfattningar som lärarna uttryckte men det finns naturligtvis ingen hundraprocentig garanti. 
För att verkligen vara säker på att mina beskrivningskategorier kan kännas igen i mitt 
datamaterial kan en utomstående göra en prövning. Detta skulle stärka resultatets reliabilitet 
(Alexandersson, 1994 s. 129). Jag har inte låtit göra någon sådan granskning, men försöker 
ändå att belägga mina skapade kategorier genom de citat jag lyft.  

Jag har i denna studie hela tiden indirekt berört eleven i och med det begrepp som uppsatsen 
handlar om. Det kanske därför är konstigt att inte eleven har fått komma till tals och berätta 
vad han/hon ser som en elevnära text, men det var inte heller studiens avsikt. Jag har granskat 
ett begrepp som förekommer i kursplanen och den är främst till för lärare som ett 
styrdokument för vad eleverna ska ha för kunskaper i just det ämnet. Eftersom dokumentet 
vänder sig till läraren är det denne som ska kunna förstå innebörden och det är därför relevant 
att se om så sker. Om studien hade utformats på ett annat sätt hade det kanske funnits plats för 
intervjuer även med elever för att få fram fler dimensioner av frågeställningen. 

8.3 Förslag till vidare forskning 
I juli år 2011 kom en ny läroplan för grundskolan kallad Lgr 11. Min uppsats berör därför ett 
styrdokument som nu omarbetats och det vore intressant att se vidare studier och forskning 
kring de nya dokumenten. Hur ser läsbarheten ut jämfört med föregångaren, och förekommer 
det fortfarande ord som är svåra att begripa? 

Det finns även fortsatta studier som kan göras kring begreppet elevnära. En kvantitativ 
undersökning med samma frågeställning skulle kunna genomföras för att se om tolkningarna 
skiljer sig åt lärare emellan. Nästa steg därefter anser jag är att granska om lärarna i 
verkligheten använder sig av de elevnära texter de beskriver, och på vilket sätt. Att ta reda på 
vem som avgör om en text är elevnära är också en relevant fråga – är det läraren eller eleven? 
Det går även att studera vilka elevnära texter som i praktiken är ”välkomna” in i skolan. 
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8.4 Avslutning 
Den här uppsatsen har tagit lång tid att färdigställa. Arbetet påbörjades när jag gick min sista 
termin på lärarprogrammet, men avslutas först nu två år senare. Det har hänt mycket inom 
skolans värld under den tiden, och den kursplan som jag utgick från när arbetet påbörjades är 
inte längre aktuell. Det är olyckligt, men samtidigt är diskussion kring styrdokuments 
formuleringar och de bakomliggande tankarna alltid intressant. Begreppet elevnära finns 
dessutom kvar i den nya Kursplan för svenska i Lgr11. 

Jag vill passa på att tacka mina båda handledare Kajsa Söderlundh och Inger Nordheden som 
har hjälpt mig mycket med nya tankegångar och infallsvinklar, och även med form och språk. 
Jag vill också rikta ett stort tack till de fem lärarna som ställde upp på att intervjuas för denna 
studie. Utan er hade detta arbete inte varit möjligt att genomföra. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

Hej! 
 
Mitt namn är Lina Gustafsson och jag är lärarstudent vid Stockholms Universitet. 
Jag skriver nu min C-uppsats inom ämnesdidaktik i svenska, och jag ska undersöka hur lärare 
tolkar kursplanen i svenskas begrepp ”elevnära” beträffande läsning. Jag vill veta hur lärare 
tolkar och ser på begreppet, och hur de väljer ”elevnära” texter och varför. Jag kommer att 
rikta in mig på lärare i år 1-3. 
 
Jag undrar nu om det finns möjlighet för mig att intervjua Dig? 
Jag beräknar att intervjun kommer att ta ca 15-20 min, och jag kommer vid medgivande att 
spela in samtalet på band. I mitt arbete kommer mina informanter att vara anonyma. 
 
Jag planerar att genomföra intervjuer under vecka xx och xx. Ge gärna förslag på tid. 
 
Jag hoppas att Du har möjlighet att träffa mig, det skulle betyda mycket för mitt arbete! 
 
Hör gärna av Dig, även om Du ej har möjlighet att medverka. 
För frågor maila eller ring. 
 
Med Vänliga Hälsningar 
Lina Gustafsson 
 
Tel. nr: xxx-xxxxxxx 
Mail: xxxxxxxx@xxxxx.xxx 
 
Lärarstudent vid Stockholms Universitet 
Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling 
Handledare: Kajsa Söderlundh 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

 

* Hur uppfattar du begreppet ”elevnära” i kursplanens mål för svenska? 

* Hur arbetar du med elevnära texter? 

* Hur väljs de texter eleverna läser ut? 

* Finns det tillfällen då eleverna får påverka urvalet av texter? Finns det då ramar för deras    

    val? 

* Vad kännetecknar en text som är uppskattad av eleverna? 

* Hur har ni lärare arbetat med de nya målen för år 3 som kom ht -08? 

* Vad tycker du om de nya målen? Bra/dåliga? Tydliga/otydliga? 
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