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Med utgångspunkt att lärare upplever elevers läsförståelse som svår att bedöma är syftet med 
denna studie att konkretisera det komplexa begreppet läsförståelse. Jag har tagit hjälp av 
läsförståelseforskning för att kunna återge en samlad bild av begreppet läsförståelse. Ett andra 
syfte är att försöka se hur begreppet läsförståelse förhåller sig till litterär analys och tolkning. 
Genom att ställa läsförståelseforskningens definition av läsförståelse mot en berättande text 
försöker jag förstå vad begreppet betyder och innebär i praktiken. För att kunna göra detta har 
jag utfört en litteraturanalys samt konstruerat ett läsförståelsetest på den berättande texten. I 
utformningen av läsförståelsetestet har jag utgått från hur ämnesprovet i svenska för årskurs 3 
och PIRLS bedömer läsförståelse. Varför jag utgick från dessa test var dels för att göra testet 
mer trovärdigt men också för att få en uppfattning om hur läsförståelse definieras i 
skolsammanhang. Läsförståelse är ett brett och komplext begrepp som är svårt att definiera. 
Det innebär att en läsare kan se bortom de skrivna orden för att förstå budskapet i en text, dvs. 
läsa mellan raderna. Min erfarenhet av analysarbetet har fått mig att dra slutsatsen att det finns 
en typ av läsförståelse som inte synliggörs i de normativa läsförståelsetesten. Läsförståelse 
bör förstås i relation till individen, situationen då textens läses lik väl som till den specifika 
texten.

___________________________________________________________________________
Nyckelord: Litteraturanalys, läsförståelse, läsförståelsetest, Martin Widmark, språk
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1 Inledning

Läroplanen framhåller vikten av god läsförståelse för elevers fortsatta studier (Lgr11, 2011). 

Skolverket (2010:8) som utfört en fördjupad analys av PIRLS undersökning från 2006 

förklarar att undervisningen i läsförståelse är otillräcklig samt att många svenska elever visar 

på bristfälliga resultat i läsförståelseuppgifter. PIRLS är en internationell rapport som 

undersöker och redovisar elevers läsförmåga i årskurs 4 (PIRLS, 2012:3). Att läsförståelsen är 

otillräcklig hos svenska elever bekräftades även i PIRLS undersökning från 2011 som en 

ihållande trend (Skolverket, 2012:9). Westlund (2010) förklarar att läsförståelse betraktas som 

ett av de svåraste områdena att bedöma. Detta beror enligt författaren på behovet av att bryta 

ner läsförståelsen i dess olika delar för att bedöma varje del för sig samtidigt som 

läsförståelsen måste ses ur ett holistiskt perspektiv. Skolverket (2010:10) framhåller behovet 

av att lärare definierar läsförståelsens faktiska innebörd och blir medvetna om hur den 

konstitueras. Jag tror att okunskapen om begreppet samt komplexiteten att bedöma 

läsförståelse bidrar till svårigheten att upptäcka elever med bristande läsförståelse och således 

fånga upp dem.

          I denna studie närmar jag mig begreppet läsförståelse från två håll. Dels från 

läsförståelseforskningen och bedömningen av läsförståelse och dels från ett 

litteraturvetenskapligt, tolkande och narratologiskt perspektiv. Genom denna redogörelse för 

hur läsförståelse vetenskapligt kan definieras, prövas och bedömas utifrån ett specifikt 

skönlitterärt verk hoppas jag kunna bidra till att underlätta förståelsen för 

läsförståelsebegreppet. Elevers läsförståelse har en direkt koppling till inlärning inom alla 

skolämnen eftersom elever förväntas tillgodogöra sig mycket kunskap från skriven text 

(Westlund, 2010). Genom att jag närmar mig läsförståelsebegreppet från både 

läsförståelseforskningen men också utifrån en specifik text, för att se vad läsförståelse på den 

specifika texten innebär, ser jag detta arbete som en viktig tillgång för lärare i deras arbete 

med att upptäcka och fånga upp elever med bristande läsförståelse.
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2 Syfte
Med utgångspunkt att lärare upplever elevers läsförståelse som svår att bedöma (Westlund, 

2010) är syftet med denna studie att konkretisera det komplexa begreppet läsförståelse. Ett 

andra syfte är att försöka se hur begreppet läsförståelse förhåller sig till litterär analys och 

tolkning. Genom att tillämpa både läsförståelseforskningens läsförståelsebegrepp och den 

litteraturvetenskapliga narratologins metod på ett specifikt litterärt verk är syftet att 

konkretisera vad begreppet läsförståelse betyder och innebär i praktiken. 

3 Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder jag valt for undersökningen samt mitt tillvägagångssätt. 

Här redogörs också för mitt val av litterär text.

3.1 Metodval

För att kunna presentera en samlad bild av begreppet läsförståelse har jag tagit hjälp av 

tidigare forskning inom ämnet. Eftersom denna undersökning syftar till en lärarexamen har 

jag haft som utgångspunkt att försöka förstå hur begreppet läsförståelse tolkas i 

skolsammanhang. Jag har därför tagit stöd av ämnesprovet i svenska för årskurs 3 

(fortsättningsvis används förkortningen Äp3) och internationella rapporter från PIRLS för att 

se hur de definierar begreppet läsförståelse och prövar den. För att få en bättre förståelse för 

deras läsförståelsetest har jag haft stor hjälp av analysen Samstämmigheten mellan svenska 

styrdokument, prov och PIRLS 2011 (Skolverket, 2012). 

          För att kunna konkretisera läsförståelsebegreppet har jag utgått från forskningens 

definition av läsförståelse och prövat denna definition mot ett specifikt verk. Jag såg behovet 

att först analysera verket för att se hur det kunde förstås. För denna analys har jag tagit stöd av 

Epikanalys (Holmberg & Ohlsson, 1999), Barnbokens byggklossar (Nikolajeva, 2004) samt 

Bilderbokens pusselbitar (Nikolajeva, 2000). För att ställa läsförståelsebegreppet mot det 

valda verket har jag konstruerat ett läsförståelsetest på texten utifrån Äp3:s testmetod och 

bedömningssätt. Anledningen till att jag valt denna modell är dels för att den har många 

gemensamma drag med PIRLS som bedömer läsförståelse internationellt men också för att 

Äp3 är nationellt accepterad vilket jag anser höjer relevansen i denna undersökning.
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3.2 Urval

I Äp3 testas enligt Skolverket (2012:29) två typer av texter, berättande och beskrivande. I 

denna studie har jag valt att ställa läsförståelsebegreppet mot en berättande text. Ambitionen 

har varit att använda en text som påminner om de texter som används i Äp3. De berättande 

texterna som används i Äp3 introduceras vanligtvis med en huvudperson i läsarnas ålder som 

man får följa under en dag skriver Skolverket. Det är ofta elevnära texter som utspelar sig i en 

miljö som läsarna kan relatera till och den kronologiska ordningen är tydlig. Texterna består 

ofta av omfattande dialoger och har ofta inslag av betydelsefylla vändpunkter enligt 

Skolverket. Den berättande texten jag valt att analysera innefattar alla de typiska drag jag 

nämnt att de berättande texter som används i Äp3 utgörs av. Detta tydliggörs i avsnitt 6.3 

intriganalys. 

          Jag har valt att behandla läsförståelsebegreppet främst relaterat till nybörjarläsaren och 

såg därför behovet av att använda en bok som kan läsas av elever som nyligen knäckt 

läskoden. Eftersom undersökningen syftar till läsförståelse uteslöt jag att använda en 

utpräglad bilderbok. Det var viktigt att texten kunde förstås oberoende av bokens 

illustrationer. Jag valde därför kapitelboken Att lura en elefant författad av Martin Widmark. 

Denna bok innehåller illustrationer men går att läsa och förstå oberoende av dem. Boken 

riktar sig enligt Bokus till åldrarna 6-9 år (Bokus). Widmarks böcker ses ofta ute i 

skolverksamheten vilket är en stor anledning till att jag valde att pröva läsförståelsebegreppet 

mot en av hans böcker, då jag anser dem vara samtida och relevanta. Widmark toppar listan 

över de mest utlånade författarna på folk- och skolbibliotek enligt författarfondens 

undersökning från 2011 (Författarfonden, 2011). 

          Eftersom jag valt att analysera en text riktad till lägre åldrar har jag även valt att försöka 

tolka läsförståelsen på denna text ur ett perspektiv för lägre åldrar. Det finns stora likheter 

mellan PIRLS test och Äp3 (Skolverket, 2012:38-39). Både PIRLS och Äp3 har delat upp 

läsförståelsen i två kategorier, eller huvudgrupper, på ett liknande sätt som jag kommer att 

redogöra för i denna undersökning. Att visa på ett kritiskt förhållningssätt som ingår i PIRLS 

test ingår dock inte i kunskapskraven för svenska i årskurs 3. Jag kommer därför inte att 

analysera kritiskt förhållningssätt i denna studie eftersom jag valt att lägga fokus på 

nybörjarläsaren. 
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4 Forskningsbakgrund
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom läsförståelse och hur denna forskning 

definierar läsförståelsebegreppet. Jag redogör för hur bedömning av läsförståelse kan se ut för 

att få en bild av hur läsförståelsetesten i PIRLS och Äp3 definierar läsförståelse. 

4.1 Läsförståelse

Läsförståelseforskningen har inte bedrivits i mer än ett par decennier (Westlund, 2009:48-49). 

Författaren menar att avkodning och flyt istället är vad som legat i forskningsfokus. 

Läsförståelse är inte något som uppenbarar sig per automatik i och med att elever kan läsa 

vilket man tidigare trott (Herkner, 2011:38). Författaren menar att det inom 

läsförståelseforskningen inte finns några utvecklingsmodeller med stadier som stegvis måste 

klaras av för att vidareutveckla läsförståelsen.

          Nikolajeva (2004:250) skriver att vi idag vet extremt lite om hur barn läser och hur 

mycket de förstår av det lästa. Barnlitteraturforskningen har publicerat studier över barns 

läspreferenser, vad de tycker om att läsa och skillnader i förståelse mellan olika målgrupper. 

Det som Nikolajeva  menar saknas inom läsforskningen är förklaringen på vad som händer 

när den tryckta texten blir till impulser i hjärnan då den läses. Nikolajeva försöker att närma 

sig problemet genom att ställa sig två frågor:

”Vad gör texten med mig?” och ”Vad gör jag med texten?” I det första fallet utgår man från tanken att 

texten som sådan innehåller kodifierade egenskaper som tillåter läsaren att lyfta fram en betydelse. Det 

vill säga, betydelsen finns där och vem som helst kan extrahera den. Den andra modellen påstår att koden 

istället finns hos läsaren, och för att kunna lyfta fram en betydelse måste läsaren tränas, eller som man 

också säger förvärva litterär kompetens. (Nikolajeva, 2004:250)

Nikolajeva (2004:250) skriver att läsning och förståelse ibland beskrivs som att man lyfter 

fram texten ur verket. Detta förutsätter att man ser på verket som statiskt tryckt på papper och 

på texten som en dynamisk helhet som återskapas i och med läsares olika erfarenheter. Texten 

ses således som en tolkning av verket. Nikolajeva skriver vidare att barn har svårt att 

verbalisera sin förståelse och hon menar att barn måste lära sig lässtrategier för att bli 

kompetenta läsare. Exempelvis bör de lära sig att placera en text i sociala, kulturella och 

litterära sammanhang. Westlund (2009:11) framhåller att medveten läsförståelseundervisning 

bör introduceras i samband med skolstart och fortlöpa under hela elevernas studietid. Hon 
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framhåller att förmåga att sortera, värdera och kritiskt kunna granska texter är färdigheter som 

dagens informationsrika samhälle kräver för goda betyg och vidare utbildning. 

          Herkner (2011:38) och Nation (2007:248) beskriver god läsförståelse som målet med 

läsning och i PIRLS (2006:8) betraktas läsförståelsen som en av de tre centrala delarna i 

läsförmågan. De andra två består i förmågan att avkoda för att utveckla ett bra läsflyt samt 

läsarens motivation och intresse. Nationalencyklopedin (2010) framhåller avkodning och 

förståelse som de två huvudkomponenterna för läsning. Avkodningen består i att identifiera 

skrivna ord medan förståelsen beskrivs som resultatet av hur läsaren tolkat en text. Således 

innefattar god läsfärdighet kunskaper i både avkodning och förståelse enligt 

Nationalencyklopedin. Duke m.fl. (2004:502) menar dock att en flytande ordavkodning inte 

nödvändigtvis behöver leda till god läsförståelse.

          Holmberg och Ohlsson (1999:29) skriver att läsare utgår från sina erfarenheter och 

kunskaper när de ska förstå en text vilket leder till att människor läser och tolkar texter olika. 

Hur väl en individ uppnår god läsförståelse beror således till stor del på läsarens redan 

befintliga kunskaper då dessa används i tolkningen och framställningen av en text (Duke 

m.fl., 2004:502). Exempelvis har forskningen sett att ett gott ordförråd är en förutsättning för 

läsförståelse (Perfetti m.fl., 2005:240). Författarna framhåller igenkänning och förståelse av 

ord som centralt för läsförståelsen. 

          Westlund (2009:12) förklarar att utvecklingen av elevers läsförståelse är beroende på 

läsarens befintliga ordförråd, bakgrundskunskap och syntaktiska medvetenhet. Syntaktisk 

medvetenhet innebär att kunna se språkets grammatiska mönster. Westlund (2009:70) 

beskriver läsförståelse som en dynamisk och målorienterad process. Hon skriver att 

motivation, strategier, färdigheter och kunskap krävs för att förstå en text. I denna komplexa 

process förväntas läsaren känna sig bunden till texten och samtidigt kunna ställa sig utanför 

den för att tillföra texten nya synvinklar. Texten blir inte meningsfull förrän läsaren gör 

inferenser i texten, det vill säga läser mellan raderna. Detta innebär att läsaren fyller de tomma 

platserna i texten med hjälp av sin egen förkunskap (Westlund, 2009:101, Nikolajeva, 

2004:251).

           Perfetti m.fl. (2005:228) menar att läsförståelseprocessen sker på olika språkliga plan: 

ordnivå, meningsnivå och textnivå. Ordavkodning, ordförråd och meningsskapande är viktiga 

faktorer för att läsförståelsen ska bli framgångsrik. Ordidentifiering, tolkning och 

infereringsprocessen bidrar till att läsaren använder sin begreppsmässiga kunskap för att skapa 

sig en mental bild av en text:
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The comprehension processes that bring about this representation occur at multiple levels across units of 

language: word level, (lexical processes), sentence level (syntactic processes), and text level. Across these 

levels, processes of word identification, parsing, referential mapping, and a variety of inference processes 

all contribute, interacting with the reader’s conceptual knowledge, to produce a mental model of the text. 

(Perfetti m.fl., 2005:228)

Perfetti m.fl. (2005:228) förklarar att förståelsen uppkommer i den process då läsaren skapar 

sig en mental representation av meddelandet eller budskapet i en text. I processen ingår det att 

kunna förstå ord med hjälp av kontexten, förstå ord som ingår i ordkedjor och kunna göra 

inferenser utifrån meningar från olika textavsnitt för att skapa sig en mental helhetsbild av 

textinnehållet. Författarna menar att denna mentala helhetsbild inte bara skapas med hjälp av 

språkliga processer utan kompletteras av förförståelse och redan befintlig kunskap (Perfetti 

m.fl. 2005:229).

          Snow och Sweet (2003:2) beskriver de tre pelarna för läsförståelse som texten som ska 

läsas, läsaren som ska förstå texten och den aktivitet som krävs för att förstå texten. De pekar 

på vikten av att se dessa tre element sammanflätade i en sociokulturell kontext för att 

läsförståelse ska ske. Snow och Sweet (2003:1) definierar läsförståelse som en process där 

mening utvinns och konstrueras. Medan identifieringen och avkodningen sker krävs det att 

läsaren samtidigt formulerar en representation av denna information. Författarna menar att 

denna process kräver att läsaren integrerar den nya informationen med den äldre för att uppnå 

målet att skapa mening ur texten.

          Forskare är idag eniga om att arbetsminnet är en av de viktigaste faktorerna för att 

uppnå god läsförståelse skriver de Jong (2006:34). Ett väl fungerande arbetsminne är en 

förutsättning för läsning (Lundberg & Sterner, 2004:6). Författarna menar att man måste 

kunna hålla information i huvudet om det lästa samtidigt som man fortsätter läsningen. Det 

gäller således att hålla ordning på mycket information i huvudet samtidigt som man utför 

andra operationer. För inlärning av nya ord krävs också ett fungerande arbetsminne. Lundberg 

och Sterner menar att ord som ska befästas måste hållas kvar i arbetsminnet för att sedan träda 

in i långtidsminnet. 

4.2 Bedömning av läsförståelse

Westlund (2011) menar att läsförståelse är kontextbunden. Således varierar läsförståelsen 

beroende på vilka texter som läses vilket gör det svårt att bekräfta en elevs slutgiltiga 

läsförståelse utifrån ett normativt test. Trots bristen på bra läsförståelsetest menar Lundberg 
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och Herrlin (2005:71) att Äp3 ger en bra fingervisning om var eleverna befinner sig i sin 

läsutveckling och läsförståelse. Mer om hur Äp3 bedömer läsförståelse redogörs i avsnitt 4.4. 

Westlund (2010) pekar på behovet av att diskutera hur läsförståelsen kan utvecklas och 

bedömas på skolnivå samt nationell nivå. Westlund (2010) menar att ett 

bedömningsinstrument för läsförståelse bör kunna testa läsförståelsens olika delar. Samtidigt 

framhåller författaren vikten av att lärare är medvetna om att elevers läskompetens och 

djupförståelse måste bedömas ur ett holistiskt perspektiv. 

          Lundberg och Herrlin (2005:71) menar att de många faktorer som ligger bakom en väl 

utvecklad läsförståelse gör det komplicerat att få ett rättvist resultat i ett normativt 

läsförståelsetest. Istället för att lärare utformar kontrollfrågor på en text menar Westlund 

(2011) att man kan låta elever själva utforma frågor på en läst text. På så sätt menar Westlund 

att läraren fått ett formativt bedömningsinstrument. Westlund framhåller dock vikten av att 

förklara för elever vilken typ av frågor som förväntas av dem innan de formulerar sina frågor. 

Detta för att läraren ska få ett bedömningsmaterial som exempelvis inte endast innehåller 

faktaförståelse utan även mer djupgående frågor på textinnehållet.

4.3 PIRLS

PIRLS är en internationell rapport som undersöker och redovisar elevers läsförmåga i årskurs 

4 (PIRLS, 2012:3). Även om svenska elevers läsförmåga både stagnerat och är bristfällig 

besitter eleverna ändå grundläggande läsförmåga och står sig bra i ett internationellt 

perspektiv (PIRLS, 2012:80). Det är främst inom de avancerade läsförståelseuppgifterna som 

svenska elever visar bristfälliga kunskaper enligt PIRLS (2012:6). Avancerad läsförståelse 

innefattar att kunna distansera sig från en text och uppfatta dess budskap, dvs. förmågan att 

läsa mellan raderna och skapa mening av detta. I grundläggande läsförståelseuppgifter, som 

består i att besvara faktabaserade frågor och dra enkla slutsatser, visar svenska elever däremot 

goda resultat.

          Med hjälp av läsuppgifter utgår PIRLS studie (PIRLS, 2012:17) från fyra 

läsförståelseprocesser för att mäta elevers läsförståelse. Dessa processer redogörs för nedan. 

Eleverna ska:

• Uppmärksamma och återge explicit uttryckt information

• Dra enkla slutsatser

• Tolka och integrera idéer och information

• Granska och värdera innehåll, språk och textelement. (PIRLS, 2012:17)
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Dessa fyra processer är indelade i två kategorier, de två första är textbaserade och de två andra 

är tolkande och värderande (PIRLS, 2012:7). Inom de två förstnämnda förståelseprocesserna 

återfinns oftast svaret i texten. De två nästkommande förståelseprocesserna bygger på en mer 

avancerad typ av läsförståelse som förutsätter att läsaren kan läsa mellan raderna och 

distansera sig från texten. För denna djupare läsförståelse krävs det att läsaren kan dra 

slutsatser från olika delar av en text samt jämföra och värdera textinnehåll för att skapa 

mening. 

4.4 Ämnesprovet i svenska för årskurs 3

Äp3 består av fyra delprov (Skolverket, 2012:29). De två första delproven prövar elevers 

läsförståelse med hjälp av tyst läsning. Del 1 prövar en berättande text och del 2 en faktatext. I 

det tredje delprovet testas elevers läsflyt och läsförståelse med hjälp av högläsning. Det fjärde 

och sista delprovet prövar läsförståelsen genom att läraren lyssnar på hur elever samtalar om 

textinnehållet. Denna sistnämnda testtyp ger elever möjlighet att visa på grundläggande 

läsförståelse enligt Lgr11: 

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar 

eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande 

budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter. (Lgr11:227)

Frågorna i Äp3 är indelade i två olika kategorier för att ta fasta på två huvudtyper av 

läsförståelse (Skolverket, 2012:30). Detta är lokaliseringsfrågor (L-frågor) samt tolkning 

och/eller integrering av information (TI-frågor). Dessa två typer av frågor påminner om 

PIRLS textbaserade läsprocesser som dels består i att ”uppmärksamma och återge explicit 

uttryckt information” (L-frågorna) samt att ”dra enkla slutsatser” (TI-frågorna) (Skolverket, 

2012:39). I L-frågorna hittas svaret i texten, ibland krävs en viss omformulering. I TI-frågorna 

utvinns svaret istället ur kontexten. För att kunna svara på TI-frågorna krävs det att läsaren 

tolkar och integrerar innehållet i en text genom att se samband mellan olika textavsnitt. 

Förhållandet mellan dessa textavsnitt kan vara både närliggande och utspridda (Skolverket, 

2012:31).

          Testet går till så att läraren inledningsvis högläser texten som ska förstås vilket 

efterföljs av att elever och lärare tillsammans diskuterar och svarar på tre frågor om det lästa 

(Skolverket, 2012:29). Detta för att eleverna ska förstå principen för hur man svarar på 

flervalsfrågor genom att själva kryssa i vad de tror är rätt svar. Eleverna förväntas sedan 

12



individuellt svara på flervalsfrågor i de två första delproven. Därefter får eleverna själva läsa 

både den berättande texten och faktatexten samt besvara 18 (á 1 poäng) frågor för varje text. 

Eleverna förväntas få minst 14 poäng på den berättande texten och 13 poäng på faktatexten 

för att uppnå kunskapskraven för årskurs 3 ”att kunna läsa bekanta och elevnära texter samt 

visa grundläggande läsförståelse” (Skolverket, 2012:29). I Äp3 ingår det även att eleverna gör 

en skriftlig självbedömning om hur de uppfattar sin egen läsförmåga samt redogör för sitt 

intresse för olika texttyper skriver Skolverket.

5 Läsförståelse utifrån ett litteraturvetenskapligt 

perspektiv
För att kunna pröva läsförståelsen mot ett skönlitterärt verk såg jag behovet av att redogöra 

för en litterär analys av det valda verket. I detta avsnitt kommer fokus således att ligga vid hur 

en epikanalys genomförs. I denna analysforskning tar jag hjälp av Epikanalys (Holmberg & 

Ohlsson, 1999), Barnbokens byggklossar (Nikolajeva, 2004) samt Bilderbokens pusselbitar 

(Nikolajeva, 2000).

5.1 Tolkning

Det finns inte någon färdig mall för hur en text ska analyseras skriver Holmberg och Ohlsson 

(1999:9). Varje textanalys är en tolkning av den individuella läsaren där dess intellektuella 

och litterära bakgrund spelar in tillsammans med valet av kontext. Holmberg och Ohlsson 

(1999:104) menar att det vanligaste vid analys av en text är att varva analys och tolkning 

Utifrån textens observerbara element formulerar läsaren en hypotes om berättelsens poäng för 

att möjliggöra nya iakttagelser. Detta beskriver Holmberg och Ohlsson (1999:27) som en del i 

tolkningsarbetet. Författarna skriver att läsaren kan behöva relatera sina egna erfarenheter till 

texten och tänka hur denne själv skulle handlat i en viss situation för att förstå texten. Det är 

ofta inte förrän i slutet av en text som läsare kan förstå innebörden av tidigare händelser då 

texters intriger många gånger är målrelaterade menar Holmberg och Ohlsson (1999:28-29). 

Författarna framhåller att många texter innehåller obegripligheter och tomrum som kan vara 

svåra att tolka. Detta är anledningen till att läsare tolkar texter på olika sätt med utgångspunkt 

i deras befintliga erfarenheter och kunskaper.

          Nikolajeva (2004:251) menar att karaktärsbeskrivningar ofta innehåller tomma platser 

vilket ger utrymme för läsaren att tolka in karaktärsdrag efter egna erfarenheter och 
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referensramar. Under läsningen fylls de tomma platserna på olika sätt med läsarens bakgrund, 

erfarenheter, kunskap och humör. Detta innebär att samma läsare kan förstå ett verk på olika 

sätt beroende på när texten läses. Humöret påverkar hur mottaglig en person är för förståelse 

och en ”ny” text skapas vid varje lästillfälle (Nikolajeva, 2004:251). 

          Barnlitteratur som inte lämnar utrymme för tomma platser och tolkning kallas för 

didaktisk litteratur (Nikolajeva, 2004:251). Böcker som till skillnad från didaktisk litteratur 

innehåller många tomma platser kallas kreativa och lämnar utrymme för läsaren att dra egna 

slutsatser av det lästa. Nikolajeva skriver att den litterära kvalitén på en bok inte avgörs 

beroende på om den är didaktisk eller kreativ. Däremot konstaterar hon att de barnböcker som 

läsare upplever som mest konstnärliga är de kreativa böckerna. Hon menar också att den 

senaste tidens utveckling inom barnlitteraturen går mot alltmer kreativa böcker.

5.2 Intrig

Vid läsning av en berättande text konstruerar läsaren en väg genom verket genom att 

kombinera information från historien med information ur den aktuella texten (Holmberg & 

Ohlsson, 1999:24). Berättelser är uppbyggda av en händelsekedja som författarna benämner 

intrig (Holmberg & Ohlsson, 1999:26). Läsarens vilja att ta reda på vad som kommer att 

hända här näst i denna händelsekedja tillsammans med konstruktionen av hur detta ska 

presenteras är vad som driver vår läsning. Läsarens väg att konstruera en berättelses mönster, 

från den inledande gåtan till upplösningen, förklarar författarna som vägen mot målet att 

förstå berättelsens poäng. Denna aktivitet är vad som skapar mening i en text och hjälper 

läsaren att tolka verket (Holmberg & Ohlsson, 1999:26). Författarna menar att det inom 

litteraturvetenskapen ställs krav på goda tolkningar (Holmberg & Ohlsson, 1999:28). 

Exempelvis ska de vara intressanta, sammanhängande, konsekventa och visa på så många 

olika enskildheter som möjligt. Tolkningarna kan prövas mot de ledtrådar som lett fram till 

slutsatsen menar författarna.

          Holmberg och Ohlsson (1999:29) skriver att intrigen i den klassiska novellen ofta följer 

ett bestämt mönster. Detta mönster består av exposition, konflikt, stegring, klimax, 

nedåtgående och ett denouement eller en upplösning. Expositionen är vad som orienterar 

läsaren i tid och rum i en text och innefattar en presentation av karaktärerna förklarar 

författarna. Huvudpersonens kamp mot målet benämns konflikt. Det finns olika slags 

konflikter som en text kan vara uppbyggd på (Nikolajeva, 2004:53). Exempelvis person mot 

person, person mot samhälle, person mot annan person, person naturen eller en inre konflikt 
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inom en person. I min framställning kommer jag istället för konflikt att använda ordet 

problem då det passar bättre in på den specifika intrigen. Stegringen i en berättelse beskrivs 

som de komplikationer som uppkommer på vägen mot målet vilket förlänger problemet 

(Holmberg & Ohlsson, 1999:29). Klimax består i den punkt då problemet är i fokus vilket 

efterföljs av ett nedåtgående förlopp i vilket resultatet blir tydligt. Lösningen på problemet 

och det som knyter ihop säcken på berättelsen beskriver författarna som denouement.

          Det traditionella intrigmönstret som jag redogjort för är inte en självklarhet i alla episka 

texter, i synnerhet inte modern litteratur (Holmberg & Ohlsson, 1999:29). En del moderna 

texter saknar tydlig intrig, karaktärsbeskrivning och miljöbeskrivning. Utmärkande för dessa 

texter är att de experimenterar med tid och språk. Nikolajeva (2004:50) räknar upp några 

typiska barnboksintriger: den klassiska hjältesagan, en resa till främmande länder, en lösning 

på en gåta och genomförande av en uppgift. Hon skriver att barnlitteraturen ofta även följer 

ett typiskt handlingsförlopp som består av: hem – uppbrott hemifrån – äventyr – hemkomst 

(Nikolajeva, 2004:57). I hemmet finns tryggheten men hjälten måste ge sig iväg av olika 

anledningar. Exempelvis kan huvudpersonen bli bortlurad eller medtvingad. När karaktären 

lämnar tryggheten och utsätts för prövningar blir han eller hon en hjälte. Slutligen måste 

hjälten återvända hem efter sina äventyr, ofta med nya skatter eller kunskaper. Intriger kan 

vara antingen moraliska eller romantiska (Nikolajeva, 2004:51). I moraliska händelseförlopp 

sker en utveckling av huvudpersonen från en ofullständig till fullständig människa. I 

romantiska händelseförlopp finns ett begär hos karaktären som slutligen uppfylls (2004:51). 

5.3 Berättarperspektiv och berättelsenivåer

Nikolajeva (2004:145) skriver att det i alla historier finns en berättare. Berättaren kan 

uppträda som en karaktär i berättelsen, en så kallad jagberättare (Nikolajeva, 2004:147). En 

annan typ av berättare är andrapersonsberättare som kännetecknas av att benämna andra 

karaktärer ”du”. En andrahandsberättare som Nikolajeva (2004:148) ger exempel på finns i 

Nalle Puh där Christoffer Robin omnämns som ”du”, då av en andrahandsberättare. I 

didaktisk barnlitteratur finns ofta en tydlig berättarröst som kan manipulera läsaren mot en 

mer ”korrekt” förståelse (Nikolajeva, 2004:159). I en historia berättad av en 

tredjepersonsberättare omnämns historiens karaktärer istället som ”han” eller ”hon” 

(Nikolajeva, 2004:147).

          En berättelse kan vara uppbyggd av olika berättelsenivåer (Holmberg & Ohlsson, 

1999:74). Den nivå som historien utspelar sig på benämns som en diegetisk nivå (Holmberg 
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& Ohlsson, 1999:74, Nikolajeva, 2004:162). Nivån som ligger över den diegetiska nivån 

benämner Nikolajeva metadiegetisk nivå och nivån som ligger under den diegetiska nivån 

benämns hypodiegetisk nivå. För att förtydliga nivåerna drar Nikolajeva åter en parallell till 

berättelsen om Nalle Puh. Den nivå där far och son sitter i faderns rum tillsammans benämner 

Nikolajeva diegetisk nivå. Historierna som fadern berättar om Nalle Puh och hans vänner hör 

då till den hypodiegetiska nivån. En jagberättare som själv befinner sig i den romanvärld, 

dieges, som han berättar fram kallas homodiegetisk berättare (Holmberg & Ohlsson, 1999:73, 

Nikolajeva, 2004:163). En berättare som håller sig utanför diegesen och inte är identisk med 

någon karaktär i historien benämns heterodiegetisk berättare (Holmberg & Ohlsson, 1999:74, 

Nikolajeva, 2004:163). 

5.4 Dubbel tidsmässig logik

Något som kännetecknar berättande texter menar Holmberg och Ohlsson (1999:12) är att det 

finns en dubbel tidsmässig logik. Den yttre tiden består av den tid det tar för en läsare att 

tillägna sig en text och den inre tiden innefattar den tid som passerar mellan den första och 

sista händelsen i handlingen. Nikolajeva (2004:219) beskriver ”scen” som det mest 

grundläggande sättet att berätta. I en scen tar det lika lång tid att berätta historien som den tid 

det tar för historien att utspela sig skriver Nikolajeva. Ellips, eller förkortning, innebär att 

berättelsens tid är kortare än historiens tid (Nikolajeva,2004:221). Ellips kan vara en antingen 

bestämd (en timme, tre veckor) eller obestämd (”flera dagar”) uttryckt tid. Ellips kan också 

vara explicit eller implicit. I en explicit ellips står det uttryckligen i texten att en viss tid har 

passerat i historien utan att ta av berättelsens tid. Vid en implicit ellips framgår däremot inte 

att tiden i historien framskridit. Ellipser som inte avslöjas i texten benämner Nikolajeva 

hypotetiska ellipser. I denna typ av ellipser krävs det att läsaren fyller tomrummen med sina 

erfarenheter för att tolka in att en eventuell lucka i tiden måste ha inträffat.

5.5 Tema och motiv

Genom att utläsa ett tema i en berättelse underlättar det för läsaren att ge struktur till en text 

(Holmberg & Ohlsson, 1999:33). En litterär text kan innehålla fler än ett tema som även dessa 

är resultat av olika tolkningar. Holmberg och Ohlsson (1999:14) skriver att en romans genre 

kan bestämmas av dess innehåll men också utifrån dess form, om den exempelvis är skriven i 

jagform. Nikolajeva (2004:66) förklarar tema, eller huvudmotiv, som återkommande mönster 

i en historia. Hon skriver att teman antingen kan vara öppna och klara eller dolda och 
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underförstådda. Hon förklarar att ett sökande är det vanligaste temat i barnlitteraturen 

(2004:67).  

5.6 Miljö

Miljön i epiken kan vara en geografisk bestämning (Holmberg & Ohlsson, 1999:68). Det kan 

vara en stad eller en speciell plats som exempelvis på ett tåg eller i ett badrum skriver 

författarna. Nikolajeva (2004:70) skriver att ordet miljö oftast används för att beskriva 

handlingens plats och innefattar således inte tidsaspekten. Hon jämför ordet miljö med det 

engelska ordet ”setting” som innefattar både tid och plats. Hon anser att ordet setting är mer 

lämpligt att använda för analys eftersom både en handlings tid och plats är viktiga 

komponenter för en historia (Nikolajeva, 2004:71). 

          Skildringen av handlingens tid kan antingen vara samtida, retrospektiv 

(tillbakablickande), historisk eller futuristisk (Nikolajeva, 2004:73). Detta utläses genom att 

se till förhållandet mellan författarens samtid och handlingens tid. En samtidsskildring 

utspelar sig i stort sett under samma tid som den skrevs. Nikolajeva (2004:78) skriver om 

vikten av att miljön beskrivs korrekt i böcker med pedagogiskt syfte. Detta eftersom 

miljöskildringar kan innehålla detaljer som kan ge läsaren kunskaper om olika platser och 

epoker. Utöver didaktiska funktioner kan miljön hjälpa till att belysa konflikten, 

personkarakteristiken och att förmedla en känsla (2004:79). Holmberg och Ohlsson (1999:69) 

menar att läsaren med hjälp av miljöanalys kan finna ledtrådar som underlättar både 

karaktärsanalysen och urskiljandet av ett tema. Miljön kan fungera som en symbol menar 

Nikolajeva (2004:79). Exempelvis har miljöskildringen i svensk barnlitteratur ofta blivit 

symbol för idyllen. Sommaren har exempelvis kommit att bli en symbol för frihet och 

barndomens oskuld (Nikolajeva, 2004:80).

5.7 Karaktärer

Nikolajeva (2004:106) skriver att den uppfattning en läsare skapar sig av karaktärerna i en 

bok är en samlad bild av karaktärernas beteende, uttalanden, tankar, utseende och 

kommentarer samt kommentarerna om dem. Läsaren skapar sig en bild av karaktärerna 

genom att urskilja dessa faktorer för att sedan dra egna slutsatser utifrån karaktärernas 

beteende och genom att fylla de tomrum som författaren lämnar. Genom upprepade 

handlingar kan dragen hos en karaktär befästas hos läsaren. För att urskilja 

personlighetsdragen hos en karaktär kan läsaren jämföra denne med redan kända karaktärer 
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eller väga andra karaktärers egenskaper mot denne. Identifieringen kan också ske 

underförstått genom att läsaren drar egna slutsatser om karaktärens drag. Ytterligare ett sätt att 

identifiera en karaktär menar Nikolajeva (2004:107) är att se till de attribut en karaktär har, 

som exempelvis vapen, kläder eller djur.

          Både Nikolajeva (2004:108) och Holmberg och Ohlsson (1999:62) skriver att 

karaktärer kan identifieras genom sitt språk. Nikolajeva (2004:108) menar att det finns en 

vanföreställning att unga läsare föredrar texter med mycket dialoger. I dialogen är 

personidentifiering som svårast att utläsa, poängterar författaren, eftersom läsaren då inte kan 

ta hjälp av handlingen. Trots att dialoger är läsvänliga försvårar de för läsaren att få en 

uppfattning om innehållet, handlingen och karaktärernas tankar och personlighet. Detta anser 

jag tydliggör svårigheten i att pröva läsförståelse på en text innehållandes många dialoger.

          Nikolajeva (2004:108), som skriver specifikt om barnlitteratur, menar att en författare, 

som oftast är vuxen, ibland kan behöva förmedla barns tankar. Detta skapar en diskrepans i 

den kognitiva nivån menar hon. Antingen kan författaren välja att beskriva barnkaraktärens 

tankar och känslor på ett vuxet och erfaret sätt eller så kan författaren försöka undantrycka 

sina vuxna erfarenheter (Nikolajeva, 2004:109). Med hjälp av en citerad monolog och en inre 

monolog kan en författare förmedla en karaktärs tankar och känslor förklarar Nikolajeva 

(2004:108).

          Nikolajeva (2004:109) och Holmberg och Ohlsson (1999:61) talar om dynamiska och 

statiska karaktärer. De förklarar att dynamiska karaktärer förändras under berättelsens gång 

medan statiska karaktärer förblir desamma. Inom narratologin talar man även om platta och 

runda karaktärer (Nikolajeva, 2004:110). Nikolajeva förklarar platta karaktärer som att de 

bara har en egenskap, exempelvis kan de kategoriseras som onda eller goda och ibland kan de 

vara helt utan egenskaper. Lille Ru i Nalle Puh exemplifierar Nikolajeva som en platt 

karaktär. Runda karaktärer har, till skillnad från platta, många olika egenskaper. Ett exempel 

på en rund karaktär är Pippi Långstrump skriver Nikolajeva (2004:111).

5.8 Symboler 

Ordet symbol kommer från grekiskan och betyder kasta samman. Inom epikanalys handlar det 

om att slå samman en abstrakt och en konkret värld (Holmberg & Ohlsson, 1999:59). 

Författarna skriver att symboler kan vara något konkret, exempelvis ett föremål, men kan 

samtidigt stå för något abstrakt. Ett svärd kan exempelvis symbolisera rättvisa medan även 

gester och handlingar kan vara symboliska. En författare kan använda sig av traditionella 
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symboler så som att ljus representerar kunskap och en knuten näve aggression skriver 

Holmberg och Ohlsson. Författaren kan även skapa egna symboler som bara kan appliceras på 

den specifika berättelsen (Holmberg & Ohlsson, 1999:59). Att urskilja symboler kan vara en 

avgörande nyckel i tolkningsarbetet. Nikolajeva (2004:237) skriver att symboler kan vara 

svåra för barn att uppfatta men att de kan förstå dem vid upprepad läsning.

5.9 Stil

En vanlig fördom om barnlitteratur är att den skrivs på ett fattigt språk där långa meningar, 

ovanliga ord och abstrakta ord undviks (Nikolajeva, 2004:235). I motsats till detta så finns det 

exempel på mycket barnlitteratur som medvetet använder sig av långa meningar och 

komplicerade ord för att väcka nyfikenhet och stimulera språkutveckling skriver Nikolajeva 

(2004:235). Nikolajeva exemplifierar två författare som följer detta mönster, Lewis Carroll 

och Astrid Lindgren. Astrid Lindgren förtydligar och förklarar de svårare orden i sina böcker 

för att bredda läsarens ordförråd medan Lewis Carroll inte gör det. Att barnlitteratur ibland är 

upprepande kan vara ett exempel på författares avsikt att stödja det didaktiska syftet skriver 

Nikolajeva. Ett problem som kan uppstå för den unga läsaren är att skilja mellan verklighet 

och fiktion inom skönlitteraturen (Nikolajeva, 2004:248). Exempelvis kan det vara svårt för 

barn att förstå att en boks karaktärer inte är riktiga levande människor.

5.10 Illustrationer

Nikolajeva (2000:17) förklarar skillnaden mellan bilderboken och den illustrerade boken. I 

den illustrerade boken existerar texten oberoende av bokens bilder, bilderna är således 

underordnade texten (Nikolajeva, 2000:18). Exempel på en illustrerad barnbok är Astrid 

Lindgrens Alla vi barn i Bullerbyn som går att läsas och förstås helt utan dess bilder skriver 

Nikolajeva. I bilderboken kompletterar texten och bilderna istället varandra och kan fylla i 

varandras luckor (Nikolajeva, 2000:13). Bild och text är således beroende av varandra för att 

bilderboken ska bli läslig och förståelig. Vid läsandet av en bilderbok pendlar läsaren mellan 

ord och text. Efter varje läsning av boken breddas och fördjupas barnets förståelse av boken 

skriver författaren. Författaren menar således att barn inte upplever att det är samma bok som 

läses om och om igen, utan ser nya aspekter varje gång.
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6 Litteraturanalys
Nedan följer min textanalys av Martin Widmarks barnbok Att lura en elefant från 2006. 

Boken handlar om pojken Johannes som ligger hemma sjuk. Hans farfar har kommit för att se 

till honom och tillsammans berättar de spännande historier om hur man fångar farliga djur.

6.1 Intrig

Nedan redovisas bokens intrig i detalj uppdelat på de två kapitlen. Eftersom intrigen följer ett 

klassiskt intrigmönster med exposition, problem, stegring, klimax, nedåtgående och 

upplösning så redovisas intrigen utifrån detta mönster. I boken finns en ramberättelse och i 

denna ramberättelse är det två äventyr som berättas fram av karaktärerna. De två äventyren är 

uppdelade på två kapitel. Därför redogör jag för ett kapitel i taget. Jag har analyserat boken 

utifrån schemat för den klassiska intrigen som Holmberg och Ohlsson (1999:104) redogör för.

6.1.1 Kapitel 1

Boken börjar med en typisk exposition: Johannes ligger hemma sjuk. Hans föräldrar är på väg 

till sina arbeten och farfar har kommit för att se till honom. Efter ett tag presenterar Johannes 

sin farfar vid namnet Frans och beskriver att han är kunnig om djur. Farfar sätter sig vid 

Johannes sängkant och frågar om han vill ha något att äta eller dricka. Expositionen övergår i 

ett uppdrag då Farfar föreslår att berätta om hur man fångar farliga djur, vilket Johannes vill 

höra. Johannes väljer att höra om hur man fångar isbjörnar. Då börjar farfar berätta om 

isbjörnen, var den bor, hur man kommer dit och vad Johannes ska ha med sig. Han berättar att 

Johannes efter ett tag hoppar av en isbrytare som han färdats med till Nordpolen. Kaptenen på 

båten frågar vart Johannes ska varpå farfar berättar att Johannes ska svara att han ska fånga en 

isbjörn. Att fånga en isbjörn tolkar jag som Johannes uppdrag, berättelsens problem. Det är 

detta problem som skapar spänning.  

          När Johannes kommit fram till en bra plats ska han köra ner sin jägarkäpp i en snödriva 

och hacka ett hål i isen för att sedan springa och gömma sig i väntan på en isbjörn berättar 

farfar. När björnen kommer gående tittar den ner i hålet som Johannes gjort. Farfar berättar att 

Johannes ska kasta köttbullar i vaken, vilka isbjörnen sedan äter upp. När köttbullarna är slut 

är isbjörnen på väg att ge sig av. Frans håller upp Johannes nallebjörn i svansen och frågar 

Johannes vad han ska göra för att få isbjörnen att stanna kvar. Nu när Johannes själv måste 

lista ut hur han ska bygga vidare på historien skapas en stegring som förlänger problemet. 
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          Johannes berättar att han kastar en snöboll på isbjörnen som gör att den stannar kvar. 

När isbjörnen återigen tittar ner i vaken berättar Johannes att han snabbt springer fram och 

binder ett rep i björnens svans, varpå han frågar var han ska binda andra änden av snöret. 

Johannes förstår att han måste ha något att försvara sig med när isbjörnen kommer efter 

honom men jägarkäppen går inte att rubba, den har frusit fast, varpå farfar utbrister ”perfekt!” 

(Widmark, 2006:28). Detta är ett andra steg i stegringen av spänningen, som förlänger 

Johannes problem att lista ut hur han ska fånga en isbjörn. Problemet i boken är således en 

inre konflikt inom huvudpersonen Johannes (Nikolajeva, 2004:53). Johannes tittar undrande 

på sin farfar och tänker ett tag tills han kommer på hur han ska göra. Han berättar att han 

knyter andra änden av repet i jägarkäppen som sitter fast i snön. 

          Johannes har fångat isbjörnen och intrigen har nått sitt klimax. Farfar ber honom nu att 

ta kort på den fångade isbjörnen. När Johannes tagit kortet fortsätter han berätta att han 

springer så fort han kan tillbaka till isbrytaren vilket är intrigens nedåtgående del. Farfar 

berättar att när Johannes tittar över axeln ser han att isbjörnen kommit loss och är efter 

honom. Johannes följer upp berättelsen genom att förklara att kaptenen som är på däck har 

sett vad som hänt och kastar ut en repstege som Johannes klättrar upp för. Upplösningen 

består i att farfar gratulerar Johannes och ger honom hans nallebjörn tillbaka. 

6.1.2 Kapitel 2

Expositionen skedde redan i kapitel 1 då huvudpersonerna presenterades. I detta kapitel 

fortsätter expositionen med en beskrivning av att Johannes fortfarande är sjuk och ligger i sin 

säng med farfar vid sin sida. Farfar försvinner ut i köket och kommer tillbaka med en smörgås 

åt Johannes. Farfar berättar att Johannes bör äta lite eftersom de nu ska åka riktigt långt bort 

varpå Johannes frågar vart medan han tar en tugga av sin smörgås. Farfar berättar att de ska 

åka till Thailand där elefanterna bor och håller upp Johannes tygelefant. Johannes säger att 

elefanter inte är farliga och att man till och med kan rida på dem. Farfar förklarar då att han 

talar om de vilda elefanterna som kan vara livsfarliga om de blir retade. 

          Farfar berättar att Johannes ska ta tåget genom Ryssland och Kina och sedan in i 

Thailand. Problemet hur Johannes ska fånga en elefant har härmed börjat och Johannes frågar 

om han inte ska ha någonting med sig varpå farfar svarar att han bara ska ta kameran, den nya 

jägarkäppen och djungelhjälmen. Johannes frågar om han ska fånga en elefant med bara 

händerna men farfar svarar inte. Farfar fortsätter berätta att Johannes måste hitta en 

kokospalm eftersom elefanter älskar kokosnötter men inte själva kan få ner dem från träden. 
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En stegring som förlänger problemet att fånga en elefant sker då Johannes behöver lista ut hur 

han ska få tag i kokosnötter. Johannes menar att kokospalmen är väldigt hög och frågar sin 

farfar hur han ska få ner kokosnötterna. Farfar föreslår att Johannes klättrar upp varpå 

Johannes säger att han inte vågar. Farfar säger då att han inte vet hur Johannes ska bära sig åt 

eftersom han behöver ett par kokosnötter för att fånga en elefant. Johannes kommer på att han 

måste gå fram till kokospalmen och skaka på den. Då inflikar farfar att Johannes tar i allt han 

kan men att nötterna ändå inte lossnar. 

          Farfar berättar att det hörs tjatter uppifrån trädet och säger att Johannes tittar upp. 

Johannes tittar upp i taket och funderar på vad som kan finnas uppe i en kokospalm. Johannes 

föreslår en katt varpå farfar suckar och ber honom tänka igen. ”En apa!” utbrister Johannes 

och farfar håller nöjt med. Farfar berättar att apan räcker ut tungan åt Johannes. Då berättar 

Johannes att han räcker ut tungan tillbaka och gör fula grimascher. Farfar frågar vad apan gör 

då. Då säger Johannes att apan tar en kokosnöt och kastar på honom varpå Johannes gör fler 

fula grimascher. Till slut ligger det en hel hög kokosnötter på marken. 

          Farfar berättar att Johannes vinkar adjö till apan och tar med sig tre kokosnötter till en 

dunge där träden står tätt. Han berättar att Johannes krossar kokosnötterna, dricker mjölken 

och mumsar i sig fruktköttet högt för att elefanterna ska höra honom. Detta lockar en elefant 

och Johannes berättar att den trumpetar när den ser Johannes i träddungen med kokosnötterna. 

Farfar berättar att den kommer mot dungen och Johannes säger att den inte kan komma in för 

att träden växer så tätt. Den sticker in snabeln mellan två trädstammar och farfar förklarar att 

Johannes lutar sig tillbaka så att elefanten inte får tag i honom. Farfar berättar att Johannes tar 

den största nöten han har och att han ska sträcka sig mot elefanten som försöker dra ut 

kokosnöten mellan trädstammarna. Johannes berättar att nöten är för stor och elefanten 

fastnar. Detta är intrigens klimax, då Johannes fångat den farliga elefanten.

          Johannes berättar att han tar sin kamera och den sista kokosnöten och lämnar dungen. 

Han tar kort på elefanten och lämnar den sista kokosnöten bakom elefanten som tack för att 

han fick fånga den. Johannes berättar att han lämnar även djungeln vilket är intrigens 

nedåtgående del. Farfar berömmer Johannes för att ha fångat en elefant och ger honom hans 

tygelefant tillbaka. Johannes berättar att han bäddar ner sin tygelefant i sängen och säger att 

den kan få vila för att den varit med om mycket. Farfar överräcker ett halsband med en riktig 

krokodiltand till Johannes och berättar att han härmed är medlem i äventyrsklubben som 

hittills består av Johannes pappa och farfar själv. Intrigens upplösning består i att farfar 

hävdar att Johannes ser friskare ut och frågar honom om de ska ta en promenad i parken. 
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Farfar säger att han tyckte han hörde en varg yla där förut. Johannes byter snabbt om och de 

går ut i parken för att spana efter vargar.

6.2 Berättarperspektiv och berättelsenivåer

Att lura en elefant (Widmark, 2006) är uppbyggd på olika berättelsenivåer. Den värld som 

berättas fram, att farfar och Johannes sitter tillsammans i Johannes rum och berättar historier 

hör till den diegetiska nivån (Holmberg & Ohlsson, 1999:74). Johannes och farfars 

berättelser, dvs. där Johannes fångar farliga djur, utspelar sig på den hypodiegetiska nivån 

(Nikolajeva, 2004:162). Huvudpersonen Johannes befinner sig således både på den diegetiska 

och hypodiegetiska nivån. Berättelsenivåerna varierar växelvis i boken mellan diegetisk och 

hypodiegetisk. Eftersom Johannes är en jagberättare som själv befinner sig i den dieges som 

han är med och berättar fram är han en homodiegetisk jagberättare (Holmberg & Ohlsson, 

1999:73, Nikolajeva, 2004:163). Även farfar Frans befinner sig på den diegetiska nivån och 

benämner Johannes som ”du” vilket gör honom till en homodiegetisk andrahandsberättare 

(Nikolajeva, 2004:148). 

6.3 Intriganalys 

Denna korta roman följer ett klassiskt intrigmönster. På den hypodiegetiska nivån, nivån 

under diegesen, reser huvudpersonen Johannes både till främmande länder och genomför 

uppgifter, vilket utgör två typiska drag för barnboksintriger (Nikolajeva, 2004:50). På den 

hypodiegetiska nivån reser Johannes både till Thailand och Nordpolen för att fånga farliga 

djur. Johannes har i uppgift lösa gåtan hur han ska fånga de farliga djuren. Att huvudpersonen 

måste klara av utmaningar så som att lösa gåtor nämner författaren som ett typiskt drag för en 

barnboksintrig. Det finns ett begär hos karaktären som uppfylls, dvs. Johannes vilja att fånga 

farliga djur och att han till sist gör detta. Fenomenet att ett begär uppfylls beskriver 

Nikolajeva (2004:51) som ett romantiskt händelseförlopp. 

          Handlingsförloppet utspelar sig över två olika berättelsenivåer. Dock följer romanen det 

typiska handlingsförloppet specifikt för barnlitteraturen, dvs. hem, uppbrott hemifrån, äventyr 

och hemkomst (Nikolajeva, 2004:57). Boken börjar på den diegetiska nivån med att Johannes 

ligger hemma sjuk i sin säng vilket är en typisk inledning för barnlitteraturen enligt 

författaren. På denna nivå som är den diegetiska nivån berättar Johannes och hans farfar fram 

historier om hur Johannes ska fånga farliga djur. I berättelserna befinner sig Johannes i andra 

länder vilket jag tolkar som ett uppbrott hemifrån där han kommer ut på äventyr. Slutligen 
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återvänder Johannes från sina äventyr och har blivit frisk på vägen. Nikolajeva (2004:57) 

förklarar det vanligt förekommande att huvudpersonen i barnböcker återvänder några 

erfarenheter rikare. Detta anser jag att Johannes gör då han lärt sig hur han ska gå tillväga för 

att fånga farliga djur. Han har fått veta vad det är för klimat i Thailand och på Nordpolen samt 

lite mer om vad som finns och vilka djur som bor på platserna.

          I didaktisk barnlitteratur finns ofta en tydlig berättarröst som kan manipulera läsaren 

mot en mer ”korrekt” förståelse (Nikolajeva, 2004:159). Karaktären Frans är ett tydligt 

exempel på en sådan typ av berättarröst. Farfar Frans står för det vuxna och mer erfarna 

perspektivet medan jag anser att Johannes står för barns perspektiv. Johannes och farfar 

berättar tillsammans fram historier men farfar avbryter och fyller i Johannes berättande. 

Exempelvis vet farfar att en kokospalm inte kan rubbas vilket Johannes är på väg att säga vid 

ett tillfälle. Då vägleder han Johannes till att ändra sitt berättande genom att säga att det hörs 

tjatter från kokospalmen. När Johannes sedan föreslår att det sitter en katt i kokospalmen ber 

farfar honom att tänka igen, eftersom farfar av erfarenhet vet att det inte finns katter i palmer. 

Till slut kommer Johannes på att det är en apa som måste sitta i palmen varpå farfar Frans nöjt 

håller med.

6.4 Tema och motiv 

Jag anser att boken är en äventyrsroman och tolkar temat i boken som ett sökande som lyckas, 

vilket Nikolajeva (2004:67) skriver är vanligt förekommande i barnlitteraturen. Johannes 

försöker med sin farfars hjälp att lista ut hur han ska lyckas fånga farliga djur. I berättandet 

gör Johannes en resa i sin fantasivärld där han reser till olika länder. Med hjälp av de redskap 

som hans farfar tilldelat honom i fantasin har han i uppgift att fånga farliga djur. Med farfars 

hjälp och vägledning listar Johannes ut hur han ska fånga djuren men han fångar dem inte 

fysiskt utan fotograferar dem. I slutet överlämnar farfar en krokodiltand. Detta tolkar jag som 

ett bevis på att Johannes har klarat uppdragen och blir därför på detta sätt prisad.

6.5 Miljö 

Jag tolkar att handlingen utspelar sig i samtiden. Detta dels eftersom Johannes och farfar 

pratar om att ta kort men också för att farfar kommer och tar hand om Johannes när han är 

sjuk. Min tanke är att det i första hand var mamman som tog hand om barnen då de var sjuka 

förr, tillskillnad från idag. Jag tolkar även kapitel ett och två som samma dag. Detta eftersom 

både Johannes och hans farfar bär samma kläder i kapitel ett och två. Vanligtvis brukar 
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åtminstone vuxna variera klädkombinationer från en dag till en annan. Det finns fler tecken 

som tyder på att kapitel ett och två är samma dag. Exempelvis börjar kapitel två med att 

Johannes berättar: ”Jag sträckte lite på mig i sängen där jag satt. Farfar försvann ut i köket 

igen. Den här gången kom han tillbaka med en smörgås på ett fat.” (Widmark, 2006:36). 

Detta visar på en tydlig koppling mellan kapitel ett och två och jag får därför uppfattningen att 

kapitel två är samma dag som fortskrider. 

          Att tid passerar då Johannes och farfar berättar är uppenbart eftersom det är 

underförstått att det tar tid att berätta. I inledningen till första kapitlet är Johannes inte 

hungrig, men i inledningen till det andra kapitlet äter han med god aptit. Det anser jag indirekt 

berätta att en tid har förflutit. Det sker också en utveckling från att Johannes är sjuk till att han 

blir frisk under deras berättande vilket ytterligare tyder på att tiden fortlöpt under deras 

gemensamma berättande.

           Det mesta som sägs om miljön har en direkt koppling till handlingen. Mycket av 

miljön utläses med hjälp av bokens bilder snarare än genom miljöbeskrivningar. Nikolajeva 

(2004:79) skriver att miljön kan hjälpa till att skapa en känsla hos läsaren vilket själva 

inledningen i Att lura en elefant gör. Johannes berättar att han sitter nerbäddad i sin säng med 

alla sina gosedjur omkring sig vilket är en miljö jag tror barn lätt kan relatera till. Nikolajeva 

(2004:78) skriver om vikten av att miljön beskrivs korrekt i böcker med pedagogiskt syfte. 

Jag anser att boken har ett pedagogiskt syfte. Läsaren lär sig hur naturen ser ut på Nordpolen 

och i Thailand samt vilka djur som lever på vardera ställe. Detta definierar jag som ett 

pedagogiskt innehåll. På den hypodiegetiska nivån beskriver farfar vilka kläder och föremål 

Johannes behöver för de olika platserna han ska besöka. Han beskriver också hur Johannes 

ska göra för att komma till de olika ställena, vad han ska färdas med och vägen dit. Farfar 

beskriver miljön med snödrivor, isvak, kokospalmer och beskriver kylan. Det är tydligt att 

farfars berättande står för det didaktiska då han redogör för vilket material, vilka hjälpmedel, 

föremål, personer och djur det finns på de olika platserna.

6.6 Karaktärer 

Huvudpersonen Johannes är en berättare som samtidigt befinner sig i diegesen och de 

framberättade historierna. Jag tolkar att han är en cirka sju till nio år gammal pojke på grund 

av hans utseende, att han har gosedjur i sin säng och att han fascineras av farfars sagor som 

jag anser riktar sig till yngre barn. Han använder sig också utav ett enkelt vardagsspråk. 

Johannes drar slutsatser från de förutsättningar farfar ger i berättandet vilket tyder på att han 
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inte är allt för ung. Jag tycker också att Johannes visar på list eftersom han i sitt berättande är 

kreativ och har bra fantasi. Han är bra på att fylla i farfars tomrum och komma med nya 

förslag till historien. Johannes är också omtänksam. Han berättar exempelvis att han vinkar 

hejdå till apan i den framberättade historien och slänger den sista kokosnöten till elefanten 

som tack för hjälpen. När han sedan lämnar sitt rum på den diegetiska nivån bäddar han ner 

sin elefant och säger att den kan få vila för att den varit med om mycket vilket tyder på att han 

är omhändertagande och vänlig.

          Johannes är en dynamisk karaktär eftersom han utvecklas från att vara hängig och sjuk 

till att bli pigg och frisk. Johannes är en rund karaktär med många olika egenskaper. Han är 

modig men rädd stundtals, omtänksam och listig. Som karaktär på den hypotetiska nivån är 

han modig och handlingskraftig. Han vågar locka till sig farliga djur och komma nära dem 

även om han stundtals är rädd och tveksam. Han är således en rund karaktär även på den 

hypodiegetiska nivån. Han vågar utsätta sig för risker för att uppnå sina mål vilket jag anser 

gör honom till en hjältekaraktär. Dock skulle jag säga att han är en statisk karaktär på den 

hypodiegetiska nivån. Detta eftersom han inte utvecklas under berättandes gång.

          Farfar Frans är liksom Johannes en omhändertagande karaktär. Han tar hand om 

Johannes när han är sjuk. Han kommer med mat och dryck och underhåller Johannes genom 

att berätta sagor. Farfar verkar vara en person som Johannes tycker om och ser upp till. Detta 

eftersom Johannes lyssnar på honom och framhåller en positiv egenskap hos farfar, dvs. att 

han är kunnig om djur. Farfar vet vad man behöver ha med sig till de olika ställena han 

berättar om, hur man kommer dit, hur det ser ut och vad som finns där. Farfar är en statisk 

karaktär som inte ändras märkbart under berättandets gång. Dock är han en rund karaktär med 

olika egenskaper: omhändertagande, snäll, pedagogisk och kunnig om djur och natur.

          Farfar använder ett vardagsspråk när han talar med Johannes. Han är en pedagogisk 

berättare som vägleder Johannes till en mer korrekt bild av verkligheten och står således för 

det vuxna perspektivet. Farfar upplevs pedagogisk i sitt sätt att berätta. Han uppmuntrar 

Johannes att tänka själv vad som ska hända härnäst för att Johannes ska vara aktiv i 

berättandet och vägleder honom när han behöver hjälp eller har hamnat på fel spår. 

6.7 Symboler 

Att farfar håller upp Johannes nallebjörn innan han börjar berätta om isbjörnen och sedan ger 

den tillbaka när Johannes fångat isbjörnen upplever jag symboliskt. På samma sätt håller 

farfar upp Johannes gosedjurselefant när han börjar berätta om den vilda elefanten och 
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återlämnar den när Johannes i berättelsen fångat den. Farfar börjar använda Johannes gosedjur 

som symboler vilket Johannes sedan fortsätter med. Ett tecken på detta är då farfar ger 

Johannes sitt gosedjur tillbaka varpå Johannes bäddar ner elefanten och tänker att den kan få 

vila en stund. Förmodligen eftersom även Johannes tänkte att den symboliserade den vilda 

elefanten som varit med om mycket i deras berättelser. 

          I slutet, då Johannes genomfört sina uppdrag att fånga farliga djur, överlämnar farfar en 

krokodiltand till Johannes och säger att han nu är medlem i äventyrsklubben. Jag tycker att en 

krokodiltand symboliserar mod och list, dvs. att Johannes visat på mod i sina försök att fånga 

farliga djur och list genom att komma på hur han ska fånga dem. Denna krokodiltand anser 

jag både knyter ihop och samtidigt särskiljer berättelsenivåerna på ett underligt sätt eftersom 

tanden är en fysisk symbol för ett abstrakt uppdrag. Det finns inget fysiskt bevis på att 

Johannes klarat sina uppdrag då de djur som Johannes fångat på bild inte blivit till fotografier 

som finns i verkligheten, dvs. i diegesen, utan bara på den hypodiegetiska nivån. 

          Farfar förklarar att Johannes pappa, precis som Johannes, också har en krokodiltand 

eftersom han är med i äventyrsklubben. Detta tycker jag symboliserar att Johannes pappa fått 

berätta historier på samma vis som Johannes tillsammans med Frans. Detta berättande kan 

vara en strategi av Frans att få barnen på andra tankar när de är sjuka eller behöver 

uppmuntras. Johannes upplevdes exempelvis friskare efter deras berättande. 

6.8 Stil

Boken är skriven på ett enkelt språk. Det används inte särskilt många ovanliga och svåra ord. 

De ord som jag uppmärksammade som ovanliga var ”vak” och ”isbrytare”. Dock upprepas 

dessa ord i kombination med bilder som visar vad orden betyder. Ytterligare så används ordet 

båt istället för isbrytare vid ett tillfälle vilket blir som en slags förklaring av vad isbrytare 

betyder. Boken består av en del komplicerade förklaringar av hur Johannes ska gå tillväga för 

att fånga de farliga djuren. Även i dessa fall hjälper bilderna läsaren att förstå vad som faktiskt 

händer. Generellt så upprepas ord genom hela boken vilket jag anser stödjer bokens 

pedagogiska syfte.

          Nikolajeva (2004:248) skriver att det kan vara svårt för barn att skilja mellan verklighet 

och fiktion inom skönlitteraturen, att det kan vara svårt att förstå att karaktärerna inte är 

riktiga levande människor. Jag tror att denna bok kan bidra till att försvåra detta ytterligare. 

Jag tror barn förstår att själva historien som Johannes och farfar berättar är påhittad och att 

vad som sägs inte händer i verkligheten. Däremot tror jag det blir svårare att förstå att 
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karaktärerna är fiktion på den diegetiska nivån eftersom denna nivå kan upplevas mer äkta i 

förhållande till den hypodiegetiska nivån.

6.9 Illustrationer 

Att lura en elefant är en illustrerad bok vilket innebär att texten existerar oberoende av bokens 

bilder (Nikolajeva, 2000:18). Boken går att läsa och förstås helt utan dess bilder även om jag 

anser att bilderna hjälper till att uppfylla det pedagogiska syftet och förstärker 

miljöbeskrivningarna. Det är färgglada bilder kombinerat med bilder skapade med konturer 

vilket ger ett enhetligt och harmoniskt intryck. Karaktärernas ansiktsuttryck utgör en stor del 

av bilderna och deras känslor och tankar framgår tydligt genom dessa. Med hjälp av bokens 

bilder tror jag förståelsen för texten blir större eftersom bilderna överensstämmer med det som 

står i texten. Således är det nu i efterhand tvetydigt huruvida man bör göra ett läsförståelsetest 

på en text med tillhörande bilder. Detta måste man ha med i beräkningarna och därför 

eventuellt ställa frågor på texten som inte uppenbart framgår av bilderna, alternativt testa 

läsförståelsen genom att täcka bilderna.

6.10 Bokens budskap

Jag har utläst mer än ett budskap i Att lura en elefant. Boken innehåller de typiska inslagen 

för en barnbok, så som hjälteaspekten och att karaktärerna befinner sig i en, för barn, bekant 

miljö, åtminstone i diegesen. Sedan blandas denna diegetiska nivå med en hypodiegetisk nivå 

där huvudpersonen Johannes befinner sig i en okänd och outforskad miljö. Boken följer det 

typiska handlingsmönstret för barnboken som börjar med att huvudpersonen befinner sig i 

hemmet, sedan tar sig ut i världen där han löser sin uppgift för att slutligen komma tillbaka till 

hemmet och tryggheten med ett par erfarenheter rikare.

          Jag tolkar användandet av den hypodiegetiska nivån som ett försök av författaren att 

göra boken pedagogisk men fortfarande upplevas trygg för barnet. Detta eftersom 

karaktärerna inte egentligen befinner sig i den okända miljön utan bara berättar om den. På 

den hypodiegetiska nivån får läsaren kunskaper om hur det ser ut i andra delar av världen 

vilket fyller ett pedagogiskt syfte. Författaren använder sig av farfar Frans för att överföra det 

pedagogiska budskapet till läsaren. Farfar berättar exempelvis hur Johannes ska ta sig till 

Nordpolen och vilka länder han måste åka igenom för att komma till Thailand. Han berättar 

att det finns is och isbjörnar på Nordpolen och att det finns kokospalmer, elefanter och apor i 

Thailand. Han berättar att vilda elefanter faktiskt är farliga vilket jag inte tror överensstämmer 

28



med den bild barn har av elefanter. Detta blir tydligt av Johannes förvånade reaktion när farfar 

berättar att de är farliga. Farfar berättar även att elefanter äter kokosnötter vilket inte är 

alldaglig kunskap då även jag behövde kolla upp denna fakta för att finna att så faktiskt var 

fallet. Texten kompletteras med bilder som förstärker förståelsen av det sagda. Exempelvis 

finns en karta i samband med att farfar förklarar vägen till Thailand och det mesta farfar 

berättar om finns illustrerat. Detta tycker jag förstärker författarens pedagogiska budskap.

          Huvudpersonen Johannes fångar inte djur på riktigt, dvs. på den diegetiska nivån, utan 

endast på den hypodiegetiska nivån. Att karaktärerna bara berättar om fångandet av djur 

tolkar jag som ett försök av författaren att förmedla den samhälleliga normen att respektera 

och inte fånga djur. Även på den hypodiegetiska nivån blir det tydligt att Johannes inte fångar 

djuren på riktigt utan bara lite grand. Exempelvis knyts ett rep runt isbjörnens svans vilket 

isbjörnen enkelt kan komma loss från. Johannes fångar sedan en elefant mellan två träd men 

elefanten är egentligen inte fast utan kan komma loss om den släpper kokosnöten. Däremot 

visar boken att det är tillåtet att fotografera djur. Att Johannes fångar djuren på kort ser jag 

som lite komiskt eftersom korten, dvs. beviset på de fångade djuren, inte existerar på den 

diegetiska nivån och inte heller illustreras i boken. Denna aspekt särskiljer de två nivåerna 

extra tydligt. Omhändertagande och värnande om djur framgår också då Johannes bäddar ner 

sin gosedjurselefant och säger att den ska få vila för att den varit med om mycket.

          I slutet av boken får Johannes en krokodiltand som bevis på att han nu är medlem i 

äventyrsklubben. Denna äventyrsklubb består av Johannes, farfar och Johannes pappa. Det 

framgår inte vad denna klubb gör utan jag tolkar det som att farfar berättat sagor om hur man 

fångar farliga djur tillsammans med Johannes pappa på samma sätt som farfar nu gör med 

Johannes. När Johannes pappa lyckades lista ut hur han skulle fånga farliga djur tror jag att 

äventyrsklubben bildades och att pappa då fick en krokodiltand som bevis på att han var 

medlem. Jag tycker dock att det är underligt att Johannes och hans pappa får just en 

krokodiltand som symbol för mod och list när det tidigare i berättelsen varit tydligt att man 

inte ska fånga djur på riktigt. Då kan man fråga sig var krokodiltanden kommer ifrån eftersom 

farfar säger att den är riktig. Att använda sig av en krokodiltand upplever jag motsägelsefullt 

mot hur jag tolkat författarens tidigare buskap att inte fånga djur på riktigt, utan att värna om 

dem.

          Bokens inleds med att Johannes är sjuk och avslutas med att han blivit frisk. Eftersom 

jag tolkat att handlingen utspelar sig under en dag upplever jag det konstigt att Johannes blir 

frisk så fort. Det som sker under dagen är att Johannes berättar sagor tillsammans med sin 

farfar och äter lite vilket jag inte anser bör vara nog för att bli frisk efter att ha haft feber. 
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Direkt när farfar kommer frågar han Johannes om han är väldigt sjuk varpå Johannes skakar 

på huvudet och ler. Kanske är det så att Johannes egentligen inte är så sjuk utan att bara är lite 

hängig efter att ha varit sjuk. Han kanske bara behövde få lite energi, vilket hans farfar bidrog 

till. Jag tror det kan vara så att berättandet är spännande och får Johannes på andra tankar 

vilket ger honom energi för att gå ut och leka med farfar.

7 Läsförståelsebedömning applicerat på litteraturen
Nedan appliceras läsförståelsebedömning på Martin Widmarks bok Att lura en elefant (2006). 

Jag analyserar vad det finns att förstå i boken genom att ha utformat ett läsförståelsetest 

utifrån Äp3:s metod för läsförståelsetest. Jag använder mig av lokaliseringsfrågor (L-frågor) 

samt tolkande och integrerande frågor (TI-frågor) som används i Äp3:s läsförståelsetest och 

på ett likande sätt även i PIRLS. Eftersom boken är uppdelad på två berättelser, en i vardera 

kapitel, prövas läsförståelsen separat mot de båda berättelserna. Bilaga 1 ligger till grund för 

att förstå denna analys. 

7.1 Likheter mellan Att lura en elefant och berättande texter i 

Äp3

De berättande texterna i Äp3 har många likheter med Att lura en elefant (Widmark, 2006). 

Boken inleds med att pojken Johannes ligger hemma sjuk i sin säng och farfar Frans har 

kommit för att se till honom. Att boken introduceras i hemmiljö som läsaren kan relatera till 

påminner om hur de berättande texterna som används i Äp3 inleds (Skolverket, 2012:29). 

Johannes rum, där berättelsen börjar, ser jag som en exemplariskt elevnära miljö där det finns 

en säng och gosedjur. 

          Huvudpersonen i Äp3:s berättande texter är ofta i läsarens ålder vilket även Johannes är 

då jag beräknar att han är mellan 7 och 9 år gammal (Skolverket, 2012:29). I Äp3:s berättande 

texter introduceras ofta en huvudperson som läsaren får följa under en dag (Skolverket, 

2012:29) vilket stämmer in på boken Att lura en elefant då läsaren får följa Johannes från 

morgonen då han är sjuk till eftermiddagen då han börjat känna sig bättre. Den kronologiska 

ordningen är tydlig i de berättande texterna i Äp3 och textinnehållet består av ett flertal 

dialoger (Skolverket, 2012:29). Dessa aspekter överensstämmer med innehållet i boken. 

Johannes och hans farfar berättar tillsammans fram historier om hur Johannes ska fånga 
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farliga djur. Deras berättande består av många och långa dialoger och handlingens 

kronologiska ordning är tydlig. 

          De berättande texterna i Äp3 har ofta inslag av betydelsefylla vändpunkter. Ett par 

vändpunkter finns i Att lura en elefant, exempelvis när Johannes knyter fast ett rep i en 

isbjörns svans. Då finns ingen återvändo utan han måste se till att försvara sig med 

jägarkäppen när isbjörnen kommer. När han inser att jägarkäppen frusit fast kommer han på 

att han ska knyta fast repet i den och inser att han har fångat isbjörnen och kan då ta kort på 

den. En annan vändpunkt infaller då Johannes har lurat fast en elefant mellan två träd. Han 

inser då att han fångat elefanten och kan gå och ta kort på den. Således är även de 

betydelsefulla vändpunkterna en likhet mellan de berättande texterna i Äp3 och Att lura en 

elefant.

 

7.2 Kapitel 1

Kapitel 1 börjar med att Johannes mamma går hemifrån och farfar är hos Johannes. Vad som 

måste förstås på denna diegetiska nivå är att Johannes ligger hemma sjuk och att farfar har 

kommit för att se till honom medan föräldrarna jobbar. Att svara på varför farfar är hos 

Johannes är vad Äp3 skulle benämna en TI-fråga. Det är information som måste utvinnas ur 

kontexten. När farfar börjat berätta hur Johannes ska ta sig till Nordpolen förklarar han att 

Johannes måste komma ihåg att ta på sig vita kläder. Varför han ska ha på sig vita kläder står i 

texten då Johannes själv kommer på att det krävs att han bär vita kläder för att inte synas 

bland snödrivorna vilket gör detta till en L-fråga. På vägen till Nordpolen blir isen tjockare 

och tjockare och efter ett tag kommer isbrytaren inte längre. Svaret på varför isbrytaren inte 

kommer längre återfinns i texten men kräver en viss omformulering vilket är hur Skolverket 

(2012:39) beskriver L-frågor i Äp3. 

          Farfar förklarar att Johannes ska hacka ett hål i isen och säger att isbjörnar brukar sitta 

vid en vak och vänta på något att äta. För att svara på varför Johannes ska hacka ett hål i isen 

krävs dels att läsaren vet vad en vak är men också att Johannes syfte är att locka till sig en 

isbjörn (TI-fråga). Johannes kastar köttbullar i vaken vilket jag tolkar som att han vill att 

isbjörnen ska tro att de kommer från vaken, vilket ska medföra att isbjörnen stannar kvar. För 

att svara på varför Johannes kastar köttbullarna i vaken krävs det att läsaren integrerar 

kunskaper och erfarenheter med textinnehållet och förstår Johannes syfte att fånga en isbjörn 

(TI-fråga). Svaret på vad Johannes ska göra när isbjörnen återigen sticker ner huvudet i vaken 
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hittas i dialogen mellan farfar och Johannes och är således en L-fråga då svaret går att läsa i 

texten.

          Farfar säger till Johannes att han inte bara kan stå och hålla i repet som sitter runt 

isbjörnens svans. För att svara på varför han inte kan det krävs det att läsaren har följt med i 

intrigen och insett att björnen sitter fast i andra änden vilket gör denna fråga till en TI-fråga. 

Läsaren bör förstå att isbjörnen kommer att jaga Johannes när den inser att Johannes knutit ett 

rep runt dess svans. Johannes vill då ta upp jägarkäppen för att kunna försvara sig men inser 

att den fryst fast i snön. Detta säger farfar är perfekt. För att ta reda på varför farfar säger så 

behöver läsaren endast leta i texten där det framgår att Johannes då kan knyta andra änden av 

repet i jägarkäppen vilket gör denna fråga till en L-fråga. Slutligen slänger kaptenen på 

isbrytaren ner en repstege. För att förstå varför han gör det måste läsaren minnas att Johannes 

behöver bli räddad från isbjörnen och bli hjälpt upp på båten vilket kräver att läsaren återigen 

integrerar kunskaper och erfarenheter med textinnehållet vilket gör detta till en TI-fråga.

7.3 Kapitel 2

Kapitel två börjar med att Johannes sträcker på sig i sin säng, farfar försvinner ut i köket och 

kommer tillbaka med en smörgås till Johannes. Genom att ställa frågan varför Johannes ligger 

i sängen får man reda på om eleven förstått att kapitel ett och två hänger ihop, att Johannes 

fortfarande är sjuk och eventuellt även att det är samma dag. Detta är en TI-fråga eftersom 

läsaren måste se sambandet att Johannes ligger kvar i sängen och att farfar fortfarande sitter 

vid hans sida. Detta för att kunna dra slutsatsen att det är samma dag och att Johannes 

fortfarande är sjuk. Vilka länder Johannes måste åka igenom för att komma till Thailand står 

tydligt i texten och gör denna fråga till en L-fråga. 

          Varför elefanterna inte kan få ner kokosnötter från kokospalmer står inte i texten utan är 

en TI-fråga. Därför gäller det att läsaren förstår att elefanter inte når upp till palmerna. För att 

göra det måste de veta att palmer är väldigt höga, vilket dock framgår i texten i samband med 

att Johannes inte heller kan nå kokosnötterna. Det står i texten att Johannes måste få tag i 

kokosnötter för att elefanter älskar dem. För att svara på frågan varför Johannes måste få tag i 

kokosnötter räcker det således inte med att svara ”för att elefanter älskar kokosnötter”. Det 

som finns att förstå i detta är att Johannes måste fånga kokosnötterna för att kunna locka till 

sig och fånga en elefant, som är hans uppdrag. Detta gör denna fråga till en TI-fråga.

          För att svara på varför Johannes gör fula grimaser åt apan måste läsaren se sambandet 

att apan kastar kokosnötter mot Johannes i samband med att Johannes grimaserar. Läsaren 
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måste också förstå att faktumet att apan kastar ner kokosnötter är någonting önskvärt eftersom 

Johannes vill få tag i kokosnötter men inte själv kan nå dem vilket gör frågan till en TI-fråga. 

Hur Johannes sedan fick upp kokosnöten står tydligt i texten vilket innebär att denna fråga är 

en L-fråga. För att sedan svara på varför Johannes mumsar och smaskar så högt han kan måste 

läsaren förstå att elefanterna kommer att höra detta och eftersom de tycker om kokosnötter 

kommer de att komma till Johannes vilket är en förutsättning för att Johannes ska kunna fånga 

en elefant. Denna fråga är således en TI-fråga.

          Johannes slänger den sista kokosnöten bakom elefanten, varför han gör det framgår 

tydligt i texten och gör denna fråga till en L-fråga. För att slutligen svara på hur Johannes 

kunde känna igen krokodiltanden som farfar gav till honom krävs ett mer avancerat 

tankearbete. Läsaren måste slå samman information från olika delar av texten för att slutligen 

komma fram till att Johannes sett sin pappa bära en likadan kedja med en krokodiltand på. 

Denna fråga är således en TI-fråga. Med största sannolikhet även den mest avancerade frågan 

i testet.

8 Diskussion
Syftet med denna studie var att konkretisera det abstrakta begreppet läsförståelse. Ett andra 

syfte var att försöka se hur begreppet läsförståelse förhåller sig till litterär analys och tolkning. 

Läsförståelseforskare är eniga om att läsförståelse både är det centrala i läsning men också 

målet med läsningen (Herkner, 2011:28, Nation, 2007:248, PIRLS, 2006:8, 

Nationalencyklopedin, 2010). Läsförståelse uppstår i en process där läsaren konstruerar och 

skapar mening av det lästa (Snow & Sweet, 2003:1). För att förstå en text måste läsaren skapa 

sig en mental helhetsbild av textinnehållet (Perfetti m.fl. 2005:228). För att skapa denna 

helhetsbild krävs det att läsaren kan identifiera och tolka ord, förstå hela meningar och göra 

inferenser utifrån olika textavsnitt, dvs. läsa mellan raderna. För god läsförståelse räcker det 

således inte att elever förstår vad som står i en text utan de måste också kunna se bortom 

orden för att förstå textens djupare mening och budskap. Det räcker således inte att kunna läsa 

en stoppskylt för att besitta läsförståelse. Läsaren måste även förstå att man ska stanna.

          Läsförståelseprocessen sker på olika plan; på ordnivå, meningsnivå och textnivå 

(Perfetti m.fl. 2005:228). Läsförståelsen är beroende av läsarens ordförråd, bakgrundskunskap 

och syntaktiska medvetenhet (Westlund, 2009:12). Läsförståelsen är också beroende av 

läsarens motivation, lässtrategier och förkunskaper. Ett väl fungerande arbetsminne har en 

direkt koppling till hur god läsförståelse en läsare har (de Jong, 2006:34, Lundberg & Sterner, 

33



2004:6). Läsförståelsen är även kontextberoende (Westlund, 2011). Detta innebär att 

begreppet läsförståelse får olika innebörd beroende på vilken text som läses. Alla dessa 

faktorer gör läsförståelse till ett brett och svårdefinierbart begrepp. 

          För att förstå vad läsförståelse av Att lura en elefant innebar konstruerade jag ett 

läsförståelsetest på texten. Jag utformade testet utifrån Äp3 och PIRLS två huvudtyper av 

läsförståelse. När jag utformade testet insåg jag att läsförståelsebegreppets komplexitet och 

bredd med stor sannolikhet är anledningen till att läsförståelsetesten i PIRLS och Äp3 

bedömer läsförståelse utifrån två huvudtyper av läsförståelse (Skolverket, 2012:30). I den ena 

kategorin ska läsaren kunna återge explicit uttryckt information i texten (Lokaliseringsfrågor) 

och i den andra ska läsaren kunna dra enkla slutsatser från texten (Tolkning och 

integreringsfrågor) genom att inferera, dvs. läsa mellan raderna (Skolverket, 2012:39).

          Eftersom läsförståelse är kontextberoende anser jag att läsförståelse av Att lura en 

elefant innefattar att kunna svara på det läsförståelsetest jag utformat efter Äp3:s modell. 

Exempelvis anser jag att läsförståelse på Att lura en elefant innebär att läsaren förstår att 

farfar är hemma hos Johannes för att han är sjuk och behöver tas hand om (Se bilaga 1, fråga 

1). Läsaren måste kunna tolka och integrera informationen som texten ger för att svara på 

frågan (TI-fråga). Läsförståelse på den specifika texten innebär även att kunna svara på 

explicit uttryckt information i texten (L-frågor). Detta innebär exempelvis att förstå att 

isbrytaren måste stanna för att den inte kunde komma vidare för att isen blivit för tjock (Se 

bilaga 1, fråga 3). I utformandet av läsförståelsetestet insåg jag dock att det var jag som 

bestämde vilken typ av förståelse som var viktig för texten. Vilken typ av läsförståelse som är 

värderbar och kvalitativ bestäms således ur ett vuxenperspektiv när ett läsförståelsetest 

utformas. Detta betyder att det redan är bestämt hur en viss text ska förstås och vad 

läsförståelse på den specifika texten innebär.

          Läsförståelse beskrivs som resultatet av hur läsare tolkar en text (Nationalencyklopedin, 

2010). Elevers förkunskap och erfarenheter är betydande för att uppnå god läsförståelse 

eftersom läsaren fyller en texts tomma platser med sina erfarenheter och kunskaper för att 

utvinna mening ur texten (Westlund, 2009:101, Nikolajeva, 2004:251, Duke m.fl. 2004:502). 

Eftersom varje läsare utgår från sina egna erfarenheter och bakgrundskunskaper när de 

försöker förstå en text så läser och tolkar individer texter olika (Holmberg & 

Ohlsson,1999:29). Jag skulle därför vilja påstå att läsförståelse inte bara är kontextbunden 

utan även personbunden. Att läsförståelsen är personbunden innebär således svårigheter att 

definiera vad god läsförståelse innebär på en specifik text. Detta eftersom jag tror förståelsen 

ser olika ut för olika läsare, utan att behöva betyda att en viss förståelse är bättre än en annan. 
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          Min teori är att elever med rik erfarenhetsvärld och kunskapsbank tenderar att bedömas 

ha en högre grad av läsförståelse än elever som har andra referensramar på grund av 

exempelvis bakgrund eller hemförhållanden. Detta eftersom elever med mer förkunskaper 

troligen tolkar texter mer likt ett vuxenperspektiv. I Lgr11 (2011:227) kan man läsa att elever 

visar på grundläggande läsförståelse genom att föra enkla resonemang om en texts budskap 

och relaterar dessa till sina egna erfarenheter. Min fundering är således om fokus i 

läsförståelsetest läggs mer på kvalitén av elevers erfarenhets- och kunskapsbank snarare än på 

förmågan att fylla en texts tomma platser med sina befintliga förkunskaper. Jag ser det som en 

förutsättning att texterna i läsförståelsetest utspelar sig i elevnära miljöer som läsarna kan 

relatera till för att ge elever största möjlighet att fylla textens tomma platser. Att lura en 

elefant följer ett, för barnlitteraturen, typiskt händelseförlopp och karaktärerna befinner sig 

hemmiljö vilket även är mönstret texterna i Äp3 följer (Skolverket, 2012:29). 

          Man skulle kunna tänka sig att barn och elever förstår texter på ett annat sätt än vuxna 

eftersom de inte besitter lika många referensramar. Jag tror att barn kan förstå en text på andra 

plan än det vi förväntar oss när vi utformar läsförståelsetest och att vi på grund av detta går 

miste om elevers läsförståelsekunskaper när vi låter dem svara på ett normativt 

läsförståelsetest. I Att lura en elefant kan de exempelvis ha förstått att farfar måste vara 

pensionär eller ha tolkat in att Johannes föräldrar kommer att komma tillbaka till Johannes 

efter att de slutat arbeta. Läsaren kan också ha förstått att det som händer på den 

hypodiegetiska nivån inte händer Johannes på riktigt, dvs. i diegesen. Om vi kallar denna typ 

av läsförståelse för osynlig, eftersom den inte synliggörs i normativa test, ser jag behov av att 

utforma läsförståelsetest som bygger på elevers egna reflektioner på en text för att synliggöra 

denna osynliga läsförståelse. Det framgår dessutom i Lgr11 (2011:227) att elever visar på 

grundläggande läsförståelse genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar 

av innehållet. 

          Förutom att läsförståelse är kontextbunden och personbunden anser jag även att den är 

situationsbunden eftersom läsare förstår olika saker i en text beroende på när texten läses 

(Nikolajeva, 2004:251). Enligt Nikolajeva påverkar en läsares humör hur mottaglig läsaren är 

för texten. Situationen då en text läses måste således påverka resultaten i ett normativt 

läsförståelsetest. Detta tror jag kan bidra till ytterligare svårigheter att bedöma läsförståelse.

Att låta elever själva utforma frågor på en text föreslår Westlund (2011) som ett bra sätt att 

underlätta läsförståelsebedömningen. I Äp3 finns en del där läraren lyssnar på hur elever talar 

om en text (Skolverket, 2012:29). Denna testdel tror jag kan synliggöra vad jag i denna 

diskussion kallat för en osynlig del i läsförståelsen. Äp3 låter även elever redogöra för sitt 
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intresse för olika texter. Detta anser jag vara en betydande faktor för att kunna bedöma en 

elevs grad av läsförståelse eftersom Westlund (2009:70) beskriver att det krävs att en läsare 

känner sig bunden till en text för att förstå den. Att känna sig bunden till en text tolkar jag 

som att läsaren antingen kan relatera till en text eller uppleva den som intressant. Jag tror 

exempelvis att elever som upplever en text ointressant kommer att få svårt att känna sig 

bundna till texten och riskerar då att uppvisa otillräcklig läsförståelsegrad i ett 

läsförståelsetest. 

           Läsförståelse bedöms ofta genom att låta läsaren svara på frågor på en text efter 

vanligtvis en genomläsning. För att kunna svara på frågorna måste läsaren både kunna se till 

textens helhet (TI-frågor) och kunna göra en del fördjupningar i texten (L-frågor). Jag 

upplever att analys och tolkning av en text är mer djupgående i texten och friare för läsarens 

egna infallsvinkar än vad läsförståelseprocessen är. Själva tolkningsarbetet anser jag dock 

påminna om läsförståelseprocessen. Exempelvis fyller läsaren textens tomrum med 

erfarenheter och kunskaper i båda fallen och måste se bortom de skrivna orden för att förstå 

vad texten har att säga. Skillnaderna mellan analys- och tolkningsprocessen och 

läsförståelseprocessen anser jag vara att man i en textanalys måste gå tillbaka i texten och 

fokusera på specifika områden som exempelvis miljö, karaktärer osv. för att få en komplett 

textanalys. 

          I denna undersökning har jag utfört både en textanalys och utformat ett läsförståelsetest 

på samma text. En skillnad jag upptäckte mellan dessa två moment var att jag i textanalysen 

medvetet tolkade texten och relaterade texten till mina egna erfarenheter och kunskaper i 

textens alla delar. Jag upplevde att jag gjorde texten till min egen i tolkningsarbetet. Jag tror 

därför att en läsares kunskaps- och erfarenhetsvärld har ännu större betydelse för ett analys- 

och tolkningsarbete än för läsförståelse. Jag anser att läsförståelse redan är en förutbestämd 

förståelse, något som ett läsförståelsetest bestämt svaret på medan analys och tolkning lämnar 

mer utrymme för läsaren att göra antaganden. När jag utformade läsförståelsetestet utformade 

jag exempelvis frågor som var textbundna för att säkerställa att en oberoende läsare skulle 

kunna förstå och svara på frågorna med hjälp av texten.

          Sammanfattningsvis tror jag att läsförståelsebegreppet är bredare än vi hittills kommit 

fram till. Den del i Äp3 där eleverna får tala om en text ser jag som ett bra komplement till 

den normativa testdelen eftersom lärare kan få en bredare bild av hur mycket och vad elever 

förstått i en text samt om de har förmåga att fylla en texts tomma platser. Förutom min åsikt 

att det finns en form av osynlig läsförståelse anser jag även att läsförståelse är 

situationsbunden, personbunden och kontextberoende. Därför krävs det mer än normativa 
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bedömningsinstrument för att synliggöra läsförståelsen. Jag upplever att det ofta är 

läsförståelseperspektivet som bestämmer vad elever ska läsa i skolan. Jag tror det kan vara 

nyttigt att låta elever läsa texter som de upplever lustfyllda för att låta dem förstå det lästa på 

andra plan än vad som var tänkta, dvs. andra aspekter än det som normativa läsförståelsetest 

frågar efter. Exempelvis anser jag att en text kan vara språkutvecklande och utvecklande på 

ett personligt plan. Eleverna kan då uppnå en typ av läsförståelse som vi idag har svårt att 

definiera eftersom den inte går att synliggöra i normativa test.

          Det skulle vara intressant att fortsätta forskningen om läsförståelse genom att låta elever 

svara på det läsförståelsetest jag utformat. Det vore intressant att se om elever förstår texten 

som jag, ur mitt vuxenperspektiv, har tänkt att de ska förstå den. Ytterligare så skulle det vara 

intressant att se hur elevers tolkning och analys av texten skulle se ut jämfört med analysen 

och tolkningen jag ur mitt vuxenperspektiv har gjort. Att jämföra elevers tolkningar med 

varandra skulle också vara intressant med utgångspunkt i att se hur elevers olika erfarenheter 

och kunskaper påverkar textanalys och i sin tur även deras läsförståelse. 
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Bilaga1 
I denna bilaga presenteras läsförståelsefrågor för vardera kapitel i Att lura en elefant  

(Widmark, 2006). Det är 18 frågor sammanlagt, vilket är lika många frågor som Äp3 prövar i 

sina berättande texter. I Äp3 krävs det att eleverna har minst 14 av 18 rätt vilket kan fungera 

som ett riktmärke vid eventuell användning av detta läsförståelsetest. I Äp3 får eleverna svara 

på flervalsfrågor vilket jag inte utformat i detta test då mitt syfte endast var att förstå vad 

läsförståelse kan innebära på detta verk och förstå hur den kan bedömas.

Frågor till Kap 1 

1. Varför är farfar Frans hemma hos Johannes? (TI) 

För att Johannes ligger hemma sjuk och att farfar har kommit för att se till honom medan 

föräldrarna jobbar.

2. Varför ska Johannes klä sig i vita kläder? (L) 

För att inte synas bland snödrivorna.

3. Varför måste isbrytaren stanna? (L)

För att isen har blivit för tjock, så isbrytaren kommer inte längre.

4. Varför ska Johannes hacka ett hål i isen? (TI)

För att locka till sig en isbjörn. 

5. Varför kastar Johannes köttbullar i vaken? (TI)

För att isbjörnen ska tro att det finns köttbullar i vaken för att få den att stanna där.

6. Vad ska Johannes göra när isbjörnen återigen sticker ner huvudet i vaken? (L)

Springa fram och knyta repet i isbjörnens svans.

7. Varför kan inte Johannes stå och hålla i repet? (TI)

För att isbjörnen sitter fast i repet och när isbjörnen inser det kommer den jaga efter Johannes.

8. Varför sa farfar att det var perfekt att jägarkäppen hade fryst fast? (L)

För att Johannes kunde då knyta andra änden av repet i den.

9. Varför slänger kaptenen ner en repstege? (TI)

För att rädda Johannes och hjälpa honom upp på båten.
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Frågor till Kap 2

1. Varför ligger Johannes i sängen? (TI)

 För att han (fortfarande) är sjuk.

2. Vilka länder måste Johannes åka igenom för att komma till Thailand? (L)

Ryssland och Kina.

3. Varför kan inte elefanterna få ner kokosnötter från kokospalmerna? (TI)

Olika svar tillåtna. Förslag: De når inte, de kan inte klättra.

4.  Varför måste Johannes få tag i kokosnötter? (TI)

För att kunna fånga en elefant.

5.  Varför gör Johannes fula grimaser åt apan? (TI)

För att reta den så den ska kasta kokosnötter mot honom.

6.  Hur fick Johannes upp kokosnöten? (L)

Han krossar den mot en sten.

7.  Varför ska Johannes mumsa och smaska så högt han kan?(TI)

För att locka till sig en elefant.

8.  Varför slänger Johannes den sista kokosnöten bakom elefanten? (L)

Som tack för hjälpen för att han fick fånga den.

9. Hur kunde Johannes känna igen krokodiltanden? (TI)

För att hans pappa har en likadan runt sin hals.
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