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ABSTRACT 

To make students interested in reading fiction is considered a challenging task by 

many teachers. A common approach to this dilemma is letting the students decide 

for themselves what novels to read. Unfortunately, by reading different novels the 

students are left omitted to their personal interpretation and understanding of the 

novels, lacking the benefits of sharing reading experiences. The purpose of this 

master thesis is to investigate how upper secondary school students experience 

literary conversations. The study is based on semi-structured interviews with 29 

students, who have participated in an action research project focusing on regular 

literary conversations. The result shows that even though the students perceive 

reading all the time as somewhat stressful and the heterogeneity of the students can 

cause difficulties, they appreciate discussing literature. They especially value 

meeting the interpretations and perspectives of other students. Through literary 

conversations, the students have improved their understanding of novels, their 

capability of analyzing texts, and their ability to express their opinions. They have 

also developed their conversation skills and being part of a reading community 

characterized by different opinions and interpretations of texts has broadened their 

perspectives on literature and life beyond the texts. By sharing thoughts on the texts, 

the students have also developed on a personal level. The “good conversation” 

occurs at the intersection of the qualifying, socializing and subjectifying 

dimensions of learning (Biesta, 2011).   
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Inledning 
Jag parkerar bilen på min vanliga plats och går mot skolan. I höstkylan på 

parkeringen står en flicka och huttrar. Under armen håller hon en tjock bok, Norra 

Latin av Sara Bergmark Elfgren. Jag fortsätter in i skolan och passerar en bänk där 

fyra elever sitter tätt intill varandra och läser under tystnad. Alla läser samma bok, 

Love Simon av Becky Albertally. De förefaller helt omedvetna om morgonljuden 

runtomkring. Elever som passerar med snabba steg. Röster. Skratt. Gnisslet från 

skåp som öppnas och stängs. När jag närmar mig mitt arbetsrum möter jag en 

klunga elever som står bredvid sina skåp och diskuterar. De pratar om Cathy och 

Heathcliff och om hur svårt det är att hålla isär alla personer i början av Svindlande 

höjder. ”Vad är egentligen grejen med Heathcliff?” undrar en av dem. Eleverna 

som prövar sina tidiga tolkningar av texten mot andras går i min klass. Vi ska senare 

under dagen ha litteratursamtal, det första av flera där Emily Brontës klassiker från 

1847 kommer att diskuteras. Det slår mig plötsligt att jag ser böcker överallt. Jag 

ser elever som håller i böcker, elever som läser och elever som pratar om böcker. 

Det är en vanlig morgon på min gymnasieskola hösten 2019, ganska precis ett år 

efter att 15 svensklärare påbörjade ett aktionsforskningsprojekt om litteratursamtal. 

Projektet är avslutat, men såväl läsningen som samtalen pågår fortfarande. 

* 

Att läsning medför många positiva effekter är något som varje svensklärare är 

medveten om. Det är också något som tydligt framträder i läsforskningen. Magnus 

Persson lyfter i Varför läsa litteratur: om litteraturundervisningen efter den 

kulturella vändningen (2007) fram litteraturundervisningens många fördelar. 

Läsning av skönlitteratur främjar enligt honom såväl skolans kunskaps- som 

demokratiuppdrag samtidigt som läsningen bidrar till personlig utveckling. 

Eleverna får genom läsningen kunskap om litteratur, litteraturhistoria, kulturarv och 

litterär terminologi. Att eleverna blir bättre läsare och dessutom utvecklar sin 

språkliga förmåga underlättar kunskapsutvecklingen i andra ämnen. Genom läsning 

utmanas odemokratiska värderingar och eleverna utvecklar empati och tolerans.  

De senaste åren har bilden av en svensk skola i fritt fall kablats ut i media. 

Läsningen har efter sjunkande resultat i bland annat PISA-undersökningen 2012 

hamnat i strålkastarljuset. Att PISA-undersökningen inte mäter den typ av läs-

förståelse som svensk litteraturundervisning bygger på (Torell, 2002) eller att PISA 

är en kvantitativ undersökning som inte fokuserar på litterär läsning (Nordberg, 

2014), diskuteras mer sällan. Internationella jämförelser får stor genomslagskraft i 

en skola som alltmer präglas av resultatstyrning och kontroll. I PISA-under-

sökningens kölvatten har svenska elevers läsning blivit föremål för debatt och 

nationella läsfrämjande insatser. När PISA-resultaten förbättrades år 2015 och 2018 

hördes en kollektiv suck av lättnad, men att strålkastarljusen riktats åt andra håll 

betyder inte att det saknas angelägna frågor att diskutera rörande läsning och 

fiktionsundervisning i skolan. 
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Läsning är för många i dagens samhälle en social företeelse. Allt fler svenskar 

engagerar sig i bokklubbar eller bokcirklar för att få möjlighet att dela sina läs-

upplevelser och reaktioner på texter med andra (Uppsala universitet, 2017). Internet 

ger också möjlighet att mötas runt läsningen på helt andra sätt än tidigare. Virtuella 

bokklubbar och fan-gemenskaper är exempel på hur behovet av att få kommunicera 

sina tankar kring lästa texter tar sig moderna uttryck.  

Skolan är en unik arena för tankeutbyte och dialog, men trots de möjligheter skolan 

och litteraturundervisningen erbjuder vad gäller kollektiv bearbetning av 

skönlitteratur, lämnas eleverna ofta ensamma med sin läsning. Det finns stora 

variationer i läsintresse, läshastighet och läskompetens hos eleverna och hos vissa 

dessutom ett motstånd mot fiktionsläsning i skolan. För att göra läsningen mer 

lustfylld är det vanligt att eleverna själva får välja vilka romaner de ska läsa. 

Samtidigt som intresset då tillåts styra undanröjs de hinder som orsakas av 

elevernas varierande läsförmåga och läshastighet. Inte heller behöver lärare 

bekymra sig om att hitta klassuppsättningar. Att eleverna läser olika verk 

omöjliggör förstås inte ett samtal om det lästa, men utan gemensamma 

referensramar blir samtalet om olika romaner något annat än samtalet om en text 

som alla i gruppen har läst. Det är också vanligt att individuellt lästa texter bearbetas 

enskilt. Trots den mångfald av röster som skulle kunna tala om texter är det i många 

klassrum tyst i klassen, medan eleverna läser i ensamhet.  

Hösten 2017 deltog jag, tillsammans med några kollegor, i Läsrörelsens projekt 

Berättelser som förändrar. Detta projekt inspirerade mig att arbeta gemensamt med 

skönlitteratur i litteraturundervisningen och jag genomförde en pilotstudie i en av 

mina klasser, där vi kontinuerligt genomförde litteratursamtal en gång i veckan. 

Eleverna var generellt mycket positiva till arbetssättet, men hos mig väcktes en rad 

nya frågor rörande litteratursamtalets didaktiska potential. Vad ansåg eleverna att 

de egentligen hade lärt sig av samtalen och vad var det som i deras ögon gjorde ett 

samtal lyckat?  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka elevers erfarenheter av kontinuerliga 

litteratursamtal i gymnasieskolan och därigenom få förståelse för litteratursamtalets 

didaktiska potential. 

- Hur kan elevers lärande genom litteratursamtal förstås i termer av 

kvalificering, socialisation och subjektifiering?  

- Vad kännetecknar enligt elever i gymnasieskolan ett lyckat litteratursamtal? 

- Vilka möjligheter och utmaningar med arbetsformen identifierar 

gymnasieelever som kontinuerligt deltar i litteratursamtal? 
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Bakgrund  
För att kunna sätta in litteratursamtalet i en samhällelig och skolrelaterad kontext 

följer här en redogörelse för gymnasieskolans utveckling och för skönlitteraturens 

ställning inom svenskämnet.  

Gymnasieskolan 
Den svenska gymnasieskolan gick igenom stora förändringar under efterkrigstiden. 

Gymnasiet utvecklades från att vara en skola för ett fåtal till att vara en skola för 

många. 1960 läste ca 10 000 elever på gymnasiet (Hartman, 2012), medan antalet 

läsåret 2019/20 var uppe i ca 355 000 (Skolverket, 2020). Under 1990-talet 

kommunaliserades skolan, vilket innebar en decentralisering av utbildnings-

väsendet (Hartman, 2012). Rektorer och lärare var nu anställda av kommunerna i 

stället för av staten och staten reglerade inte längre hur resurserna skulle användas, 

bara vilka mål som skulle uppnås (Lindgren, 2014). Tanken var att staten skulle 

kunna utöva kontroll genom styrdokument, centrala utvärderingar och en statlig 

lärarutbildning. Den borgerliga valsegern 1991 ledde emellertid till förändringar 

som i praktiken minskade statens möjlighet att kontrollera skolan (Hartman, 2012). 

Under 1990-talet ersattes den pedagogiska logik som tidigare legat till grund för 

skolpolitiken av en marknadslogik (Hartman, 2012). En nyliberal våg svepte under 

1980- och 90-talet in över många västerländska demokratier och förde med sig ett 

växande motstånd mot en statlig inblandning i välfärdsstatens angelägenheter. I 

stället tog marknadskrafterna över och New Public Management (NPM) blev den 

dominerande doktrinen i länder som Storbritannien, USA, Nya Zeeland, Australien, 

Nederländerna, Sverige, Danmark och Finland (Blomqvist, 2016). NPM innebär att 

den offentliga sektorn lånar former för att styra och organisera sin verksamhet från 

det privata näringslivet. Förespråkarna menade att NPM skulle medföra bland annat 

effektiviseringar, kontroll över ekonomin och ökad kvalitet (Carlgren, 2019). I 

många länder genomfördes strukturella förändringar som inspirerats av den 

ekonomiska sektorn och ekonomiska termer började användas i skolsammanhang 

(Håkansson & Sundberg, 2016).  

Skolan blev en marknadsplats, där konkurrerande skolor sålde utbildningsprodukter 

till elever och föräldrar, som betraktades som kunder. Valfrihet blev ett ledord och 

de beslut som elever förväntades fatta angående sin utbildning blev allt fler. 

Gymnasieskolan förändrades under 1990-talet till en kursskola, där elever kunde 

skapa sitt eget utbildningsprogram genom att sätta ihop en egen kombination av 

kurser. Friskolereformen 1992 innebar att elever och föräldrar också skulle välja 

skola och ta med sin skolpeng till vald skola (Hartman, 2012). I Sverige hade NPM 

introducerats redan innan den borgerliga valsegern 1991, men med denna kom 

reformerna att få en tydligare styrning på nationell nivå samtidigt som en våg av 

privatiseringar genomfördes. Friskolereformen motiverades med att villkoren för 

privata aktörer skulle bli bättre, elever och föräldrar skulle få mer inflytande över 

utbildningen samtidigt som ökad konkurrens om elever skulle leda till en utbildning 

med ökad kvalitet (Blomqvist, 2016). Valfriheten var central och för att kunna välja 
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krävdes att det fanns variation, vilket gjorde att skolor på olika sätt försökte 

profilera sig. På marknaden uppstod konkurrens om elever, som tävlade med 

varandra för att komma åt de mest attraktiva utbildningarna. För att underlätta valen 

krävdes mätningar och möjlighet att jämföra resultat, vilket bidrog till ökat fokus 

på skolstatistik på nationell och lokal nivå (Hartman, 2012). NPM bidrog till att 

undervisningens fokus förflyttades till resultat och mätbara mål, vilket innebar ett 

ökat intresse för internationella jämförelser som PISA och TIMSS. Resultatet från 

dessa blev ofta utgångspunkt för utvecklings- och förändringsarbete inom skolan 

(Håkansson & Sundberg, 2016). 

Sverige har deltagit i ett fyrtiotal internationella kunskapsmätningar sedan 1995. 

Många av dessa mäter läsning och matematik och resultaten under tidigt 2000-tal 

visade en nedåtgående trend vad gäller svenska elevers kunskaper inom dessa 

områden. Idag ifrågasätter många vad mätningar som PISA egentligen undersöker. 

Mätningarna saknar teoretiskt ramverk att relatera resultaten till och de mäter 

varken läroplanens olika mål eller skolans hela uppdrag. OECD, som står bakom 

PISA, drivs av ekonomiska intressen och har en teknisk och instrumentell 

utbildningssyn (Håkansson & Sundberg, 2016). Undersökningarna syftar till att 

rangordna snarare än att analysera skolan och elevernas utveckling på ett nyanserat 

sätt (Hartman, 2012). Ändå tillmäts undersökningarna så stort värde att de 

rankningslistor som publiceras utgör underlag för den nationella utbildnings-

politiken. Undersökningarna kan också vara problematiska ur ett validitets-

perspektiv eftersom de tenderar att mäta det som är lätt att mäta i stället för det som 

betraktas som viktigt (Biesta, 2011). 2018 presterade de svenska eleverna bättre i 

PISA för andra mätningen i rad, vilket fick stor medial uppmärksamhet.  

Den decentralisering av skolväsendet som inleddes med kommunaliseringen inne-

bar att statens behov av att kontrollera och utvärdera skolors och kommuners mål-

uppfyllelse ökade. En rad reformer genomfördes för att öka kontrollen av skolorna, 

till exempel införandet av lärarlegitimation och fler nationella prov, som lärarna ska 

ta särskild hänsyn till vid betygsättning. Efter 2008 finns tre statliga myndigheter 

som ska arbeta för ökad kvalitet och måluppfyllelse i skolan: Skolverket, Skol-

inspektionen och Specialpedagogiska myndigheten och den svenska skolan 

utvärderas idag på flera olika nivåer. Förutom nationella kontrollverktyg 

tillkommer internationella system för kunskaps- och kvalitetsjämförelser, som 

PISA och TIMSS (Lindgren, 2014). På 2010-talet påbörjades en återcentralisering 

av den svenska skolan, vilket blir tydligt i de nya läroplaner som kom 2011 

(Håkansson & Sundberg, 2016).  

I Sverige har de många reformer som svensk skola utsatts för sedan slutet av 1980-

talet bidragit till en successiv övergång från en tillitsstyrd skola till en misstroende-

styrd skola (Hansson, 2014) och kritiken mot NPM har varit hård från många håll. 

Ingrid Carlgren (2019) kopplar ihop NPM med många av de problem som präglar 

dagens skola: sjunkande kunskapsresultat, ökad segregation, växande skillnader 

mellan skolor, psykisk ohälsa bland elever och försämrad arbetssituation för lärare. 

Ökad administrativ börda och kontroller bidrar till osäkerhet i lärarkåren och rädsla 
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för att göra fel. Carlgren är kritisk till att affärsdrivande företag med vinstintressen 

har samma möjligheter att agera på skolmarknaden som demokratiskt styrda 

kommuner samtidigt som konkurrens och ekonomi tillåts styra utvecklingsarbetet.  

Det finns olika förklaringar till att reformer som genomförts inom utbildnings-

väsendet under de senaste 30 åren har inte fått det utfall som avsågs. Resultat-

fixeringen i skolan, i form av konkurrens, mätningar, rankningar och tester, tycks 

ha negativ inverkan på skolutvecklingen genom att fokus för förbättringsarbetet blir 

anpassning till krav och regelverk snarare än utveckling av undervisningspraktiken. 

Andra skäl till att reformernas effekter ofta uteblivit kan vara starka skoltraditioner, 

lärares autonomi i klassrummet, bristande resurser och att vissa reformförslag och 

utvecklingsprogram har saknat verklighetsförankring. Hållbara förbättringar 

kännetecknas av att lärare och skolledare står i centrum och på skolnivå tycks 

lärares kollegiala lärande ha störst betydelse för utvecklingen. Ändå har lärarna 

varit förhållandevis osynliga i skoldebatten (Håkansson & Sundberg, 2016). 

2010 kom en ny skollag (SFS 2010:800) med krav på att utbildningen ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta bidrog till att man inom skolan 

på olika sätt försökte forskningsanknyta undervisningen, ofta genom att lärare 

skulle konsumera forskning och omsätta forskningsresultat i undervisningen. Skol-

forskning bedrivs ofta om skolan och lärare i stället för med och eftersom 

forskningen sällan utgår från professionens frågor upplevs forskningsresultaten inte 

alltid som relevanta av lärare (Kroksmark, 2013). I Sverige har den praktiknära 

forskningen stärkt sin position under de senaste 20 åren. Idag efterfrågas skol-

forskning som från problemformulering till analys bedrivs på skolorna med lärare, 

där lärare är forskningsproducenter i stället för forskningskonsumenter (Carlgren, 

2011; Mellegård & Rönnerman, 2016). Flera forskare (Martinovic et al, 2012; 

Ryve, Hemmi & Kornhall, 2016) lyfter behovet av samarbete mellan forskare, 

skolor och lärare för att bedriva meningsfull forskning inom utbildningsfältet.  

Gymnasiets svenskämne 

”Svenskämnet finns inte i någon absolut mening. När någon talar om ämnets kärna 

eller egentliga uppgifter, kan det bara betyda att hon eller han menar att ämnet bör 

ha ett visst innehåll och vissa uppgifter”, noterar Jan Thavenius, professor i 

litteraturvetenskap, i Svenskämnets historia (1999, s.16). Ämnet svenska har en 

lång tradition och har länge varit obligatoriskt, vilket tillsammans med förekomsten 

av nationella prov i ämnet bidragit till att ge ämnet en viss status (Martinsson, 

2018). Svenskämnet betraktas som viktigt både för deltagande i samhällslivet och 

för att klara högre studier. Detta märks inte minst genom att det är det enda ämne 

som det krävs 300 gymnasiepoäng av för att få högskolekompetens. Det faktum att 

ämnet i sig är stabilt betyder dock inte att ämnesinnehållet är oföränderligt. Skol-

ämnet svenska är ett sammansatt ämne. Av tradition är de två viktigaste bestånds-

delarna språk och litteratur och ända fram till 1990-talet fick elever i gymnasie-

skolan två betyg i svenska: ett i språk och ett i litteraturkunskap. Trots att svensk-

ämnet förefaller stabilt och oföränderligt har det varit utsatt för ständig förändring 

och påverkats av intressen i och utanför skolan (Malmgren, 2003).  
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Ämnesinnehåll kan betraktas ur olika perspektiv. Ett sätt att kategorisera ämnen är 

att utgå från det utbildningspolitiska perspektivet, det disciplinära perspektivet och 

det socialt interaktionistiska perspektivet. Det första fokuserar på hur olika 

samhälleliga intressen påverkar innehållet i ett ämne, det andra utgår från de 

akademiska disciplinerna och det tredje visar hur ämnet gestaltas i praktiken av 

lärare och elever. Lärares och elevers förkunskaper, förväntningar, tolkningar och 

förhandlingar blir då avgörande för ämneskonstruktionen (Martinsson, 2018).  

Ett annat sätt att kategorisera svenskämnets olika ämneskonceptioner är Lars-Göran 

Malmgrens (1996) indelning av svenskämnet i tre olika ämnen: ett färdighetsämne, 

ett litteraturhistoriskt bildningsämne och ett erfarenhetspedagogiskt ämne. Skön-

litteraturens ställning i dessa tre varierar. Färdighetsämnet svenska fokuserar på att 

träna elever i språkliga färdigheter och skönlitteraturen har ingen framträdande roll 

där. Skönlitterära texter har större betydelse i det litteraturhistoriska bildnings-

ämnet, som syftar till att förmedla ett kulturarv till eleverna. Här betonas särskilda 

verk och kanontraditionen är stark. Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne 

innebär att litteraturen är viktig som skildrare av mänskliga erfarenheter. Elevernas 

förutsättningar och erfarenheter har stor betydelse för undervisningen, som därför 

ser olika ut i olika elevgrupper. Malmgren menar att lärare i sin undervisning rör 

sig mellan dessa tre ämneskonceptioner.  

Den utveckling som gymnasieskolan genomgått har satt avtryck i svenskämnet. 

Decentraliseringen som inleddes under 1990-talet präglade de styrdokument som 

kom 1994. Skolorna fick skriva lokala kursplaner och betygskriterier och först år 

2000 kom nationella kriterier för gymnasieskolans högsta betyg, MVG (Skolverket, 

2000). Läroplansreformen 1994 innebar att alla gymnasiets program blev treåriga 

och att alla elever läste svenska A och B. I och med 2011 års läroplan, GY11, ägde 

en tydlig återcentralisering rum. Kursplanerna blev mer detaljstyrda och fler 

nationella prov infördes. De flesta yrkesförberedande program fick hälften så 

mycket svenskundervisning när bara svenska 1 blev obligatoriskt, medan studie-

förberedande program läser mer svenska än tidigare, svenska 1, 2 och 3. Alla tre 

kurser krävs för högskolebehörighet (Martinsson, 2018).  

GY11 innebar stora förändringar för svenskämnet. Ämnets stoff preciserades i 

större utsträckning och det centrala innehållet blev tydligare svenskrelaterat. I det 

medföljande kommentarmaterialet betonades till exempel att svenskämnet inte 

skulle utgöra ett hjälpämne, som i ämnesövergripande samarbeten står för formen 

medan andra ämnen står för innehållet. GY11 innebar också en förändring av hur 

skönlitteraturen behandlas i svenskämnet, genom att fokus hamnade på en mer 

litteraturvetenskapligt inriktad analys på bekostnad av den mer erfarenhetsbaserade 

läsningen (Johansson, 2015). LGR11 kom att innebära en liknande utveckling för 

grundskolans litteraturundervisning (Lundström, Manderstedt & Palo, 2011). Vad 

elever lär sig genom skönlitteratur kan vara svårt att avgöra och i och med 

förändringarna i styrdokumenten utvecklades litteraturundervisningen i en mer 

mätbar riktning. Forskare konstaterar att denna utveckling gör det svårare att ta till 

vara på fiktionsläsningens möjligheter (Lundström, Manderstedt & Palo, 2011) och 



7 

 

att en stark styrning av elevernas litteraturmöten riskerar att förminska den skön-

litterära upplevelsen (Nordberg, 2017). Trots den ökade kontrollen av litteratur-

undervisningen, finns inga anvisningar om vilka specifika texter som ska läsas. 

Däremot finns formuleringar som påtalar vilka historiska, genusbetonade och 

kulturella aspekter som bör påverka urvalet samt vad den litterära analysen i olika 

kurser ska utgå från.  I svenska 1 ligger fokus på att läsa texter från olika tider och 

kulturer och analysen ska utgå från berättarteknik och stildrag. Särskilt fokus ligger 

på att identifiera gemensamma teman och motiv i skönlitterärt berättande. I svenska 

2 betonas relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling och såväl 

svenska som internationella författarskap studeras. Kursen svenska 3 utgår från en 

mer litteraturvetenskaplig analys. Där läses prosa, lyrik och dramatik och stilmedel 

och berättarteknik analyseras med hjälp av litteraturvetenskapliga begrepp och 

verktyg (Skolverket, 2011). Parallellt med ett ökat fokus på litteraturvetenskapligt 

inriktad analys finns i styrdokumenten för svenska också formuleringar som pekar 

på att litteraturundervisningen ska bidra till att eleverna utvecklas på ett mer 

personligt plan.  

     Eleverna ska ges möjlighet att i skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det 

allmänmänskliga i tid och rum. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar 

förmåga att använda skönlitteratur (. . .) som källa till självinsikt och förståelse av andra 

människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar. Den ska utmana 

eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv. (Skolverket, 2011, s. 160) 

Dagens svenskämne existerar i en skola som sedan länge har präglats av NPM och 

dess fokus på internationella jämförelser. Trots att svenska 15-åringars läs-

förståelse visade en positiv utveckling både i PISA 2015 och PISA 2018, är det 

tydligt att tidigare års försvagade resultat i internationella lästester har påverkat 

debatten om hur svenskämnet ska utformas. Frågan om införande av kanon i svensk 

skola har drivits på politisk nivå (Martinsson, 2017) och när en språkforskare 

(Melin, 2016) hävdade att svenska elevers PISA-resultat skulle bli bättre om 

eleverna fick läsa informationstexter i stället för skönlitteratur gick litteratur-

forskare och svensklärare ut till det skönlitterära läsandets försvar. I den efter-

följande debatten blev det tydligt att skönlitteraturens ställning i svenskämnet 

engagerar. Konflikten synliggjorde hur betoningen av resultat och jämförelser i 

NPM-anda kan färga synen på skolämnens konstruktioner och innehåll.  

Olika läsfrämjande insatser har sjösatts i PISA:s kölvatten (Kulturrådet, 2019). I 

utredningen Läsandets kultur (SOU 2012:65) betonas sambandet mellan demokrati 

och läsning och en fortbildningssatsning som i första hand skulle syfta till att stärka 

svensklärares kunskaper om barn- och ungdomslitteratur föreslås, ett så kallat 

Läslyft. En granskning av Läslyftets implementering i grundskolan och gymnasiet 

(Erixon & Löfgren, 2018; 2020) visar dock att fortbildningssatsningen genomgick 

en omfattande förändring på vägen mellan utredningens förslag och själva genom-

förandet. Dels vidgades målgruppen till att omfatta lärare från olika ämnen, trots 

att svensklärare traditionellt ansvarat för läsinlärningen, dels fick skönlitteraturen 

stå tillbaka till förmån för facklitteratur i Läslyftets moduler. Bara en av modulerna 

i respektive Läslyft ägnas åt skönlitteratur och för gymnasiets del tillkom skön-
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litteraturmodulen först när lärare protesterat över att den saknades. En slutsats av 

granskningen är att skönlitteraturens plats i svenskämnet har krympt, kanske på 

grund av svårigheten att kontrollera, testa och standardisera läsupplevelser (Erixon 

& Löfgren, 2018).  

Tidigare forskning 
Det finns mycket forskning som tangerar det område som denna studie handlar om. 

I ett större perspektiv skulle man kunna tänka att litteraturdidaktisk forskning i 

allmänhet är av intresse, liksom olika former av samtalsforskning. I den översikt 

som följer nedan kommer dock främst forskning inom två områden att lyftas fram: 

forskning rörande svenska ungdomars läsning och forskning om litteratursamtalet 

som pedagogiskt och didaktiskt verktyg. Eftersom denna studie bygger på en 

undersökning som har genomförts i svensk skola kommer fokus att ligga på 

forskning som genomförts i svensk undervisningskontext.  

Svenska ungdomars läsning 

För att få en bild av svenska ungdomars läsning är ungdomarnas läsvanor och 

läskompetens av särskilt intresse. Även forskning om attityder till fiktionsläsning 

kommer att beröras kort.  

Ungdomars läsvanor 

Studier av svenska ungdomars läsning (Petersson, 2009; Schmidl, 2008) visar att 

ungdomar läser allt mindre. Olle Nordbergs (2014) undersökning av svenska 

gymnasisters läsande ger en möjlig förklaring. Eleverna uppger att de läser lite, men 

det beror enligt Nordberg på att de inte räknar med vare sig skolläsning eller digital 

läsning. Ungdomarna i studien har en positiv attityd till fiktion och skulle gärna läsa 

mer. Annette Årheim (2009) konstaterar i sin studie att elevers motstånd mot 

påtvingad läsning kan ha blivit en roll de ikläder sig. En majoritet av eleverna hon 

studerat läser mindre vid gymnasietidens slut än i början och trenden är tydligast 

hos pojkar. En tänkbar orsak är de vägval och komplexa identitetsskapande 

processer som präglar denna livsfas. En undersökning av svenska ungdomars 

fiktionsvanor (Lundström & Svensson, 2017) visar att ungdomar visserligen läser 

skönlitteratur, men att tv, film och datorspel upptar en större del av den tid de 

använder till fiktionskonsumtion. Enligt studien använder gymnasieeleverna 21 

timmar i veckan till att konsumera fiktion, varav 362 minuter ägnas åt tv-serier, 373 

minuter åt film och 291 minuter åt att spela datorspel. Bara 51 minuter i veckan 

används till att läsa skönlitteratur. Det finns stora variationer på individnivå, men 

mönstret är att flickorna läser mer skönlitteratur och pojkarna spelar mer datorspel. 

Inga större skillnader mellan elever på olika gymnasieprogram framkommer i 

studien. Vid läsning av skönlitteratur föredrar gymnasieelever att läsa i en fysisk 

bok framför att läsa på en skärm. Läsning av skönlitteratur i böcker framhålls som 

unik på grund av den inlevelse som läsupplevelsen genererar (Nordberg, 2017).  
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Ungdomars läskompetenser 

I svenska studier av ungdomars läsning används ofta litteraturforskaren Örjan 

Torells (2002) definition av läskompetens. Torell har jämfört ryska, finska och 

svenska studenters läsande och identifierat tre olika sorters läskompetens. Alla 

läsare har en medfödd konstitutionell kompetens att förstå fiktion. Människan 

besitter också en performanskompetens, en socialt förvärvad kompetens att 

analysera och diskutera litterära texter med hjälp av berättarteknik, komposition, 

personskildring, tema och intrig. Den tredje kompetensen kallas för literary 

transferkompetens och den innebär att läsaren kan koppla textinnehållet till sina 

egna erfarenheter. Hos en kompetent läsare är dessa tre läskompetenser i balans. 

Torells undersökning visar att de svenska studenterna besitter hög literary transfer-

kompetens, men att performanskompetensen är svag.  

Många forskare (Johansson, 2015, Kåreland, 2009; Olin-Scheller, 2006; Schmidl, 

2008) konstaterar precis som Torell (2002) att literary transferkompetensen 

dominerar hos svenska ungdomar. En jämförelse av svenska och franska gymnasie-

elevers läsning visar att de franska eleverna besitter hög performanskompetens och 

är mer instrumentella i sitt läsande, medan de svenska eleverna har högre literary 

transferkompetens. Personliga åsikter om innehåll och form får stort utrymme i 

svenska elevers tolkningar och texten reduceras till en utgångspunkt för elevernas 

samtal om sig själva (Johansson, 2015). Flera forskare (Johansson, 2015; Schmidl, 

2008; Tengberg, 2011) noterar att de svenska eleverna verkar sakna en litteratur-

vetenskaplig begreppsapparat. Avsaknaden av litteraturvetenskapliga begrepp kan 

göra det svårare att lämna den subjektiva läsupplevelsen (Schmidl, 2008).  

En annan bild av svenska ungdomars läsning framträder i Nordbergs (2014, 2017) 

forskning. I hans studier finns kompetenta unga läsare, som skickligt anpassar sig 

till situationen. Han framhåller att elevernas sätt att svara på forskningens öppna 

frågor utifrån egna erfarenheter och subjektiva tolkningar inte kan tolkas som 

oförmåga att besvara frågorna på annat sätt. Eleverna i hans studie besitter både 

literary transfer- och performanskompetens och de växlar mellan att vara analytiska 

texttolkare och avslappnade nöjesläsare beroende på hur de ges möjlighet att 

utveckla sina tankar. De subjektiva svaren på forskningens öppna frågor innebär 

enligt honom inte att eleverna saknar förmåga att läsa på ett mer analytiskt och 

textnära sätt. Eleverna i studien är positivt inställda till fritidsläsningen, vilken de 

menar bidrar till djup reflektion och upplevelse, till skillnad från skolläsningen, som 

stimulerar till ett mekaniskt uppgiftsfokuserat läsande. Nordberg finner inte att 

fiktionsläsning saknar legitimitet hos ungdomar, men skolläsningen betraktas som 

tråkig och meningslös. I skolan läser eleverna utan passion, medan fritidsläsningen 

får dem att reflektera och tänka. Fiktionsläsningen medför avkoppling, verklighets-

flykt, empati, vidgade perspektiv, språklig utveckling och omvärldskunskaper.  

Bilden av svenska elever som enbart fokuserade på att analysera texter utifrån egna 

erfarenheter stöter också på motstånd i Stig-Börje Asplunds (2010) studie av 

litteratursamtal hos ”fordonspojkar”. Eleverna i hans undersökning använder olika 

strategier för att undvika att litteratursamtalen blir alltför personliga. Asplund 
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noterar att elevernas literary transferkompetens utvecklas under gymnasietiden, då 

eleverna börjar läsa och interagera med texten i större utsträckning och vågar 

relatera texten till egna erfarenheter. Han betraktar pojkarna som kompetenta läsare, 

vilka stöttar varandra, interagerar och skapar mening tillsammans.  

Litteratursamtalet 

Litteratur som läses inom ramen för skolans svenskämne kan bearbetas på en rad 

olika sätt: muntligt, skriftligt, enskilt och i grupp. Ett sätt att bearbeta texterna 

gemensamt och muntligt är genom litteratursamtal. Michael Tengberg definierar i 

sin avhandling, Samtalets möjligheter: om litteratursamtal och litteraturreception 

i skolan (2011), litteratursamtal som samtal i klassrummet om en litterär text som 

deltagarna läst. Han identifierar flera hindrande faktorer som försvårar samtalen, 

men menar att den positiva inställning som lärare och elever har till samtalen visar 

att det är värt att fortsätta utveckla denna form av gemensam litteraturbearbetning. 

Ett vanligt sätt att arbeta med skönlitteratur i skolan är att låta eleverna själva välja 

vilka böcker de vill läsa. En studie av litteraturläsning i grundskolan (Ewald, 2007) 

visar att fri läsning dominerar och en fördjupad, reflekterande dialog om de lästa 

texterna saknas. Studien visar på lärarstyrda och monologiska läskulturer, där 

elevernas erfarenheter inte tas till vara. Även gymnasiets romanläsning förefaller 

främst vara en individuell sysselsättning (Petersson, 2009). 

Texttolkande samtal i skolan 

I undervisningssammanhang förekommer en rad olika former för samtal där 

eleverna förväntas delta. Eva Hultin (2006) identifierar i sin avhandling fyra olika 

samtalsgenrer: det undervisande förhöret, det texttolkande samtalet, det kultur- och 

normorienterade samtalet och det informella boksamtalet. Genrerna kan uppvisa 

liknande samtalsmönster, men själva syftet med samtalet skiljer dem åt.  

Det texttolkande samtalets syfte är enligt Hultin (2006) att tolka och analysera 

texter, att skapa en fördjupad förståelse för texten och att uppmuntra elever att sätta 

ord på sina tankar och tolkningar. Hon betonar att texter går att tolka olika och att 

lärarens tolkning är en bland andra. Eleverna kan dessutom ha kunskaper som 

läraren saknar. Tolkningarna bedöms inte som giltiga eller ogiltiga, utan syftet är 

att lyfta fram de olika tolkningar som finns i gruppen. Att olika tolkningar bejakas 

är enligt Hultin nödvändigt för att eleverna ska uppmuntras att prata om sina 

tolkningar. Förberedda och spontana icke-retoriska frågor, som inte har något i 

förväg fastställt svar, fyller en viktig funktion. Samma fråga kan vara retorisk eller 

icke-retorisk beroende på situation.  

Det texttolkande samtalet struktureras genom att eleverna uppmanas att verbalisera 

sina tankar om det lästa. Typiskt för genren är att lärare och elever ofta återkommer 

till tidigare yttranden. Läraren kan hålla miniföreläsningar där det passar och fokus 

ligger på den litterära texten och hur denna kan tolkas. Undervisningsmiljön har 

stor betydelse för det texttolkande samtalet och eleverna kan också delta genom att 

lyssna. Läraren initierar samtalet, men är beroende av att eleverna samspelar. Hultin 

(2006) påpekar att elevers tystnad och kortfattade svar också kan vara tecken på 
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avståndstagande. Mest produktivt blir litteratursamtalet om eleverna inte bara 

diskuterar med läraren utan också med varandra. 

Det lyckade litteratursamtalet 

Det som i teorin kan förefalla enkelt är i praktiken ofta betydligt svårare. All under-

visning är kontextberoende och det är svårt att i förväg förutse vika faktorer som 

kommer att påverka utfallet av ett litteratursamtal. Hur ser då ett lyckat samtal ut 

enligt den forskning som föreligger? Något att sträva mot är att skapa balans mellan 

olika läskompetenser. Nordberg (2017) menar att kreativa och utvecklande grupp-

samtal kan skapa en sådan balans. Han betonar att läsning och litteratursamtal är 

viktiga inom gymnasieskolans alla program. Att eleverna i hans undersökning så 

tydligt framhåller bokläsningen som något unikt i den digitala eran genom den 

starka läsupplevelsen ser han som ett belägg för att det är läsupplevelsen som 

samtalet bör utgå från. Genom samtal om vad i det litterära uttrycket som åstad-

kommer läsupplevelsen kan texterna analyseras och tolkas även bortom den 

subjektiva utgångspunkten. Flera forskare menar att en känslomässig reaktion på 

texten kan vara en utgångspunkt för samtalet, men att elevernas tankar därefter 

tydligt bör relateras till texten (Johansson, 2015; Schmidl, 2008).  

Det lyckade samtalet kännetecknas också av symmetriska relationer mellan lärare 

och elever. Samtalsforskningen förespråkar att läraren ska behandla eleverna som 

jämlikar i samtalet. Maktfördelningen i klassrummet förändras genom att eleverna 

får auktoritet i tolkningsprocessen och deras erfarenheter får plats. Samtalet i klass-

rummet är föremål för förhandling mellan lärare och elever (Tengberg, 2011). Flera 

forskare (Hultin, 2006; Langer, 2017, Rosenblatt, 2002; Tengberg, 2011) poäng-

terar att lärarens tolkning är en av många och att många olika synsätt måste tillåtas. 

Elever som passivt accepterar lärarens tolkning av litteratur riskerar att gå miste om 

själva läsupplevelsen (Rosenblatt, 2002). Om allt däremot betraktas som rätt 

riskerar tolkandet att förlora sin mening (Tengberg, 2011). Ett sätt att undvika de 

irrelevanta tolkningar som kan framläggas är att föra tillbaka reaktionerna och 

tolkningarna till själva texten, varpå det kan bli aktuellt att förkasta tolkningar som 

tydligt saknar stöd i det skrivna (Rosenblatt, 2002). För att kunna hindra uppenbart 

felaktiga slutsatser är det viktigt att läraren har läst texten, diskuterar den med 

eleverna och framträder som läsare, i stället för att lämna eleverna ensamma med 

tolkningen (Molloy, 2002). Läraren bör inte i förväg binda sig vid en färdig samtals-

struktur utan i stället låta samtalet styras av elevernas reaktioner och deras olika 

bakgrunder och upplevelser, vilket gör samtalet oförutsägbart (Rosenblatt, 2002).  

Av stor betydelse för litteratursamtalen är en trygg och tillåtande miljö (Langer, 

2017; Molloy, 2002; Schmidl, 2008). Klassrumsklimatet bör möjliggöra att 

eleverna vågar lägga fram sina tankar, belysa oenigheter och betrakta texter ur olika 

perspektiv (Langer, 2017). Andra viktiga faktorer är gruppsammansättningen och 

elevengagemanget (Tengberg, 2011). För att samtalet ska bli lyckat kan läraren 

hjälpa blyga elever att komma fram i samtalet och samtidigt hindra de mer utåt-

riktade att dominera (Rosenblatt, 2002).  
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Språket är det redskap med vilket deltagarna i ett litteratursamtal förmedlar sina 

tankar och tolkningar och bemöter andras. Tengberg (2011) konstaterar att eleverna 

i stor utsträckning saknar litteraturvetenskaplig begreppsapparat och han ser 

litteratursamtalet som ett sätt att tillägna sig ett språk för att tala om läsupplevelser, 

även om han är tveksam till att det är rätt tillfälle att introducera litteratur-

vetenskapliga begrepp. Andra forskare (Johansson, 2015; Langer, 2017) betonar 

tvärtom att litteratursamtalet ger läraren möjlighet att introducera litteratur-

vetenskaplig terminologi. 

Möjligheter 

I forskningen betonas samstämmigt hur värdefulla samtalen kan vara och vilken 

potential arbetsformen rymmer. Det lyfts få konkreta exempel på positiva resultat, 

men Tengberg (2011) menar att det inte går att bortse från att så många elever är 

positiva till samtalen. Samtalen bidrar till att uppfylla skolans demokratiska 

uppdrag genom att vara en mötesplats där eleverna får presentera egna tankar och 

bli till i egna och andras ögon. Många forskare betonar just skolans roll som mötes-

plats (Biesta, 2006; Bommarco, 2006; Eriksson Barajas, 2002; Langer, 2017; 

Molloy, 2002; Schmidl, 2008). Att ingå i en litterär gemenskap betraktas inom 

forskningen som viktigt och den gemensamma läsningen förespråkas av många 

(Johansson, 2015; Schmidl, 2008). I diskussioner av gemensamt lästa texter bygger 

elever vidare på sina tankar om texterna och utvecklar sin reception, medan 

receptionen blir oproblematiserad och perspektivlös vid ensamläsning. Vid ensam-

läsning kan läsarens känslomässiga reaktioner hämma förståelsen, medan samtal 

med andra kan förklara reaktionerna (Johansson, 2015).  

I samtalen får eleverna också möta reaktioner på sina yttranden och ta del av andras 

tankar och tolkningar. Flera studier visar att litteratursamtal engagerar eleverna och 

att arbetsformen tycks stimulera elevernas läsande och vilja att diskutera (Eriksson 

Barajas, 2002; Molloy, 2002; Schmidl, 2008).  Eleverna uppskattar samtalen och 

genom det kollektiva arbetet med litteratur möjliggörs också individualisering, då 

eleven ser sina tankar införlivas eller kontrasteras mot den kollektiva bearbetningen 

(Tengberg, 2011).  

Även skolans kunskapsuppdrag tillgodoses genom litteratursamtalet. Kunskaper 

om texten är distribuerade mellan deltagarna i gruppen och i samtalets interaktion 

sker lärande.  Litteraturundervisning och tolkning av litteratur är en social aktivitet 

och litteratursamtal kan bidra till ökad litterär förståelse hos eleverna (Langer, 

2017; Tengberg, 2011). Att eleverna utvecklas av arbetsformen framgår av att de 

använder tankar från samtalen när de senare skriver om texterna (Tengberg, 2011). 

De skriftliga textanalyserna kännetecknas av en gradvis förskjutning i sätt att tänka, 

nya perspektiv på berättarstrukturer, nya värderingar av textens helhet och om 

karaktärerna. Eleverna har tillägnat sig nya språkliga resurser för att tala om 

läsupplevelsen, inte i form av litterär terminologi, utan genom förmåga att uttrycka 

sin egen läsupplevelse i kontrast mot andras.  
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Litteratursamtalet möjliggör utveckling av flera olika förmågor hos deltagande 

elever. Anita Varga (2017) har med utgångspunkt i ett aktionsforskningsprojekt 

analyserat hur elever i årskurs 9 kan utveckla sin läs- och samtalsförmåga genom 

litteratursamtal och studien visar att eleverna självständigt använder strategier de 

utvecklat genom undervisningen och interagerar med texten och varandra. De har 

tillgodogjort sig olika former av textrörlighet och kan läsa på, mellan och bortom 

raderna. Dessutom kan de reflektera över tolkningsprocessen och de har tillgodo-

gjort sig ett språk för att kommunicera sina texttolkningar.  

Utmaningar 

Även om det tycks råda konsensus inom forskningen om litteratursamtalets värde 

och potential visar många studier på problem som uppstår vid själva genomförandet 

(Tengberg, 2011). Yttre faktorer relaterade till tid, gruppstorlek, planering, 

organisation och materiella förutsättningar gör att många väljer bort denna form av 

litteraturbearbetning. Lärare menar att tidsbristen kan göra det svårt att hinna med 

djupa samtal om litteratur. Ett annat problem med arbetsformen är att det är 

tidskrävande att planera och schemalägga läsningen och att detta ofta sker på 

bekostnad av djupa samtal (Tengberg, 2011). Synkroniseringsproblem kan uppstå 

när eleverna har kommit olika långt i läsningen av gemensamma verk (Eriksson 

Barajas, 2002). Det finns också svårigheter på det organisatoriska planet. Ju mindre 

gruppen är desto större är chansen att alla elever deltar i samtalet, men små grupper 

gör det svårt för läraren att delta i alla samtal (Bommarco, 2006).  

Att lärarens roll som deltagare och ledare av samtalet är viktig framhålls av flera 

forskare (Bommarco, 2006; Molloy, 2002; Rosenblatt, 2002). Ofta är det dock svårt 

för lärare att hinna läsa de böcker eleverna läser (Ewald, 2007). För att elever ska 

kunna läsa samma texter och samtala om dessa krävs att det finns tillräckligt med 

böcker i klassuppsättning. Skolans litteraturbestånd utgör en viktig ramfaktor som 

påverkar undervisningen (Molloy, 2008). Forskning visar på ett tydligt samband 

mellan tillgång på klassuppsättningar och antal litteratursamtal: på skolor med få 

klassuppsättningar domineras undervisningen av enskild läsning och få samtal. Om 

klassuppsättningar saknas utgår litteratursamtalen från antologier och lärarna 

försöker överföra förståelsestrategierna från dessa verk till elevernas enskilda 

litteraturbearbetningar (Mossberg Schüllerqvist, 2008). Antologiläsning utgör en 

särskild svårighet eftersom avsaknaden av kontext vid läsning av textutdrag gör det 

svårt för eleverna att fylla textens tomrum (Eriksson Barajas, 2002).  

Litteratursamtalet kan också innebära didaktiska problem av olika slag. Ett flertal 

av problemen som forskarna lyfter rör lärarens agerande under samtalen. Lärarens 

komplexa uppgift att tydligt leda samtalen med utgångspunkt i elevernas frågor och 

reaktioner, utan att ta för mycket samtalsutrymme, synliggörs i studierna. Ett av 

lärarens viktigaste redskap är frågeställandet, med vilket elever bland annat kan få 

hjälp att kommunicera sin förståelse och utveckla sin textrörlighet (Varga, 2016). 

Tengberg (2011) identifierar en divergens mellan retorik och praktik i lärarnas sätt 

att leda samtalen. Lärarnas frågemall styr samtalen, samtidigt som lärarna säger att 

de inte vill styra för mycket. Lärarna presenterar ofta ett perspektiv och gör en för-
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tolkning av texten, vilket Tengberg menar hämmar elevernas egna tankeprocesser 

och diskussioner; om samtalet används till att uppmärksamma eleverna på i förväg 

bestämda aspekter av texten minskar samtalets möjlighet att vidga elevernas 

tolkningar. Samtidigt påtalar eleverna i studien att de uppskattar att läraren hjälper 

dem att finna särskilda sätt att förstå en text. Trots tendensen att styra samtalet och 

presentera förtolkningar tycker Tengberg inte att lärarna visar eleverna hur de ska 

göra när de tolkar texter. Samtalet blir enligt honom bäst när lärarna lämnar fråge-

mallen och fördjupar sig i elevernas yttranden.  

Eleverna tycks emellertid vara mindre positiva till de av forskningen idealiserade 

dialogiska samtalen än till de samtal där läraren uppträder monologiskt. I Tengbergs 

(2011) studie besvarar eleverna ofta lärarens frågor utan att rikta sig till varandra. 

Eleverna ombeds inte ta ställning till varandras resonemang, utan lärarna går in 

mellan elevyttrandena och sanktionerar olika tolkningar. Även om lärarens 

yttranden utgör en övergång mellan elevernas, bygger de vidare på varandras idéer 

och yttranden och det blir ett kumulativt resonemang, trots att eleverna inte aktivt 

förhåller sig till varandra. Tengberg drar slutsatsen att läraren uppfyller de för-

väntningar som finns på lärarrollen i samtalskontexten. I en studie av klassrums-

interaktionen vid ett litteratursamtal i helklass på högstadiet (Wirdenäs, 2014) fram-

kommer att läraren tror att hen ställer öppna och äkta frågor till eleverna, medan 

frågorna i själva verket är slutna och styrande. Läraren avbryter eleverna när de 

försöker göra tolkningar och motverkar det dialogiska klimat hen anstränger sig för 

att uppnå. En förklaring som presenteras i studien är att detta beror på att läraren är 

van att dominera interaktionen i klassrummet. En annan studie av litteratursamtal 

på högstadiet (Schmidl, 2008) visar att lärarna försöker skapa ett dialogiskt och 

tillåtande klimat, men att responsen från eleverna är svag, troligtvis på grund av 

bristande förtrogenhet med arbetsformen. Eleverna talar lite och besvarar frågorna 

kortfattat och faktacentrerat. Samtalsämnena avverkas snabbt och trots möjlighet 

att utveckla elevernas resonemang går lärarna vidare. Lärarna pratar oftare och 

längre än eleverna, samtidigt som eleverna tillåts styra samtalens riktning. I synner-

het flickorna i studien gör många kopplingar till egna livserfarenheter och texterna 

hamnar utanför samtalen. I studien konstateras att lärarna bör ta på sig en tydligare 

samtalsledarroll och föra tillbaka samtalet till texten. Lärarnas tillbakadragna roll 

tros bero på forskarens närvaro i kombination med en strävan att alla elever ska få 

talutrymme och möjlighet att dela med sig av sina läsupplevelser. Detta sker dock 

på bekostnad av litteraturanalysens djup. 

En särskilt utmaning är att skapa utvecklande uppgifter och meningsskapande 

dialoger kopplade till den lästa texten. Flera forskare (Eriksson Barajas, 2002; 

Schmidl, 2008) konstaterar att samtalen ofta utvecklas till förhör med faktakontroll, 

snarare än djupa samtal. Nordberg (2017) tolkar lärares uppgiftskonstruktioner 

kring texter som ett försök att anlägga ett analytiskt och kritiskt perspektiv på 

läsningen. Däremot riskerar elevernas läsupplevelse att påverkas negativt av 

sökandet efter svar på frågor eller citat att diskutera. Att sluta läsa på ett visst ställe 

i boken eller för att göra uppgifter kan vara problematiskt. Litteraturforskaren 
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Anders Öhman (2015) menar att man genom att avbryta läsningen för att skriva 

läslogg eller ha litteratursamtal, innan verket är färdigläst, bara möjliggör ett samtal 

om scener, karaktärer eller detaljer. Eftersom yttrandet inte är fullbordat kan man 

inte tala om hela verket.  

En annan utmaning rör bedömningen av samtalen. Litteratursamtal uppfattas ofta 

som svåra att bedöma och betygsätta, vilket får lärare att undvika arbetsformen 

(Bommarco & Parmenius Swärd, 2012). Lärare kan också finna det svårt att avgöra 

vad eleverna egentligen lär sig av litteratursamtalet och därför känna tveksamhet 

inför arbetsformen, trots att forskningen håller den högt (Tengberg, 2011).  

Urvalsproblem försvårar gemensam läsning och litteratursamtal. I flera studier 

(Olin-Scheller, 2006; Svensson, 2011) påtalas vikten av att läraren utgår från 

elevernas läspreferenser, läskompetenser och läserfarenheter vid val av litteratur 

och eleverna i en klass uppvisar i regel stor variation i dessa avseenden. Läraren 

ska hitta litteratur som engagerar eleverna samtidigt som den utmanar och befinner 

sig i elevernas närmaste utvecklingszon, vilket är svårt i stora heterogena klasser. 

Lärarens möjlighet att välja gemensam litteratur begränsas dessutom oftast av 

tillgången på klassuppsättningar. Att texturvalet är både svårt och betydelsefullt för 

litteraturundervisningen vittnar många forskare om. Ofta uppstår i praktiken en 

dragkamp mellan läslust och utveckling, och det finns en risk att läraren i sin iver 

att locka elever till läsning glömmer att utmana eleverna läsmässigt (Johansson, 

2015). Det är svårt att välja texter som passar elevernas ålder, mognad och litterära 

kompetens. Lärarna idag tvingas anpassa undervisningen efter alltmer heterogena 

klasser, vilket har gjort att ungdomslitteratur läses i allt större utsträckning och att 

eleverna lämnas ensamma med texterna (Schmidl, 2008). Att låta eleverna välja 

romaner själva blir ett sätt att uppnå individualiserad undervisning, men det 

försvårar diskussioner av det lästa. Eleverna uppskattar att diskutera texter, men när 

eleverna väljer romaner själva uteblir samtalen (Bommarco, 2006). 

Lärarnas litteratururval beskrivs av eleverna ofta som ointressant, tråkigt, menings-

löst eller svårt (Eriksson Barajas, 2002; Molloy, 2002; Olin-Scheller, 2006). En 

konsekvens av elevernas bristande engagemang i skoltexterna är att läsningen blir 

instrumentell och många låter bli att läsa texterna. Lärande kräver att det obekanta 

i texterna finns inom elevernas närmaste utvecklingszon och det är viktigt att välja 

texter som engagerar eleverna känslomässigt och leder till utvecklade kunskaper 

om innehåll och form. Undervisning om litteraturhistoriska epoker riskerar att 

hamna utanför elevernas närmaste utvecklingszon. Läsare och text kolliderar då i 

stället för att elevernas litterära repertoarer utvidgas (Olin-Scheller, 2006). Om 

läraren väljer texter utanför den närmaste utvecklingszonen riskerar texterna att 

förbli olästa (Svensson, 2011), medan läsning som koncentreras runt genrer som 

eleverna redan är förtrogna med inte lyckas utmana och provocera, vilket är en 

viktig aspekt av textvalet (Langer, 2017). Flera forskare (Molloy, 2002; Bommarco, 

2006) ser positivt på att eleverna är med och påverkar litteratururvalet. Även Lars 

Brink (2009), som har studerat kanontraditionen i gymnasieskolan, ställer sig 

positiv till att eleverna ges inflytande över vilka texter som ska läsas, men han 
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menar också att läraren bör ligga steget före och ha en tanke bakom textvalet. När 

texterna väl valts är det av stor betydelse att läraren läser de texter som ska 

diskuteras (Molloy, 2002; Rosenblatt, 2002). Stefan Lundström (2007) konstaterar 

i sin avhandling Textens väg: om förutsättningar för texturval i gymnasieskolans 

svenskundervisning att det finns ett glapp mellan retorik och praktik vad gäller 

gymnasielärares litteratururval. Lärarna uppger att de väljer litteratur som ska vara 

relevant för eleverna, men undervisningen präglas av kanonläsning och 

epokstudier. I Tengbergs (2011) studie i högstadiemiljö fyller ungdomsboken en 

liknande kanonroll som traditionell kanonläsning gör hos Lundström, även om han 

poängterar att lärare förstås kan använda kanontexter av didaktiska skäl.  

Teori 

Begreppet ontologi handlar om hur verkligheten anses vara beskaffad. Verkligheten 

går att betrakta antingen som något som existerar oberoende av hur människor ser, 

tänker på och uppfattar den eller som en konstruktion som vi försöker förstå på 

olika sätt med hjälp av metoder, begrepp och analyser (Rienecker & Stray 

Jørgensen, 2017). Den ontologiska ståndpunkt som jag antar och som ligger till 

grund för denna uppsats är konstruktionismen. En grundläggande förutsättning 

inom denna ontologiska position är tanken att olika sätt att beskriva verkligheten 

genom kategorier och sociala företeelser är konstruktioner, som är under ständig 

förändring (Bryman, 2018). Socialkonstruktionismen studerar socialt konstruerade 

begrepp ur ett samhällsperspektiv (Jacobsson & Skansholm, 2019). Lärande 

uppstår enligt socialkonstruktionismen när individer möts och samtalar om sina 

erfarenheter och upplevelser (Berne & Rönnerman, 2016). 

Det finns olika sätt att se på vad kunskap är och hur det är möjligt att nå kunskap, 

det vill säga olika epistemologiska ståndpunkter. Min syn på kunskap och lärande 

har formats av det sociokulturella perspektivet. Detta innebär i korthet att lärande 

är situerat, socialt, distribuerat och medierat. Enligt sociokulturellt perspektiv är 

lärande beroende av en kontext och vi kan få tillgång till kunskaper och färdigheter 

som finns ackumulerade i samhället genom interaktion med omgivningen. Individer 

ingår i olika gemenskaper, till exempel hem och skolklasser, vilka har betydelse för 

individens vilja att lära. Att uppleva en känsla av mening ökar viljan att lära, liksom 

att kunskap och lärande betraktas som viktiga i de gemenskaper individen ingår i. 

En tillåtande klassrumskultur där lärande värderas högt och eleverna upplever en 

känsla av mening ger med andra ord goda förutsättningar för lärande. Eleverna 

interagerar ständigt med sin omgivning, i och utanför klassrummet. Kunskapen är 

fördelad mellan olika individer och medieras genom redskap, av vilka språket är 

det viktigaste (Dysthe, 2003). 

Lev Vygotskij har stor betydelse för den sociokulturella teoribildningen. Han 

beskriver en aktuell utvecklingszon, där individen befinner sig, och en potentiell 

nivå som individen kan ta sig till (Vygotskij, 1978). Den närmaste utvecklings-

zonen finns mellan dessa båda och där sker lärande i interaktion med andra, mer 

kompetenta, personer. För att individen ska nå den närmaste utvecklingszonen 

https://umu-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=UMUB_DIVA_MODSumu-1380&context=L&vid=UmUB&lang=en_US&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=default_tab_umub&query=any,contains,stefan%20lundstr%C3%B6m%20text&sortby=date&facet=frbrgroupid,include,996057281&offset=0
https://umu-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=UMUB_DIVA_MODSumu-1380&context=L&vid=UmUB&lang=en_US&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&isFrbr=true&tab=default_tab_umub&query=any,contains,stefan%20lundstr%C3%B6m%20text&sortby=date&facet=frbrgroupid,include,996057281&offset=0
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krävs rörelse. Om eleven gör utmanande uppgifter på en svårighetsgrad ovanför 

den nuvarande nivån sker utveckling, medan arbete med uppgifter eleven redan 

bemästrar leder till att eleven stannar i den aktuella utvecklingszonen. Uppgifterna 

bör dock inte ligga för långt bort från elevens aktuella utvecklingsnivå. Begreppet 

scaffolding, stöttning, eller stödstruktur, brukar användas för stöd elever behöver 

för att ta sig till den närmaste utvecklingszonen (Säljö, 2014). Stödet kan utgöras 

av exempelvis samtal eller kommentarer från lärare och elever. Om elever finner 

uppgifter meningsfulla är scaffolding särskilt effektfullt (Olsson Jers, 2010).  

Litteratursamtal i skolan är en form av socialt sammanhang där elever och lärare 

möts och lärande sker. Därför är ett sociokulturellt perspektiv lämpligt att använda 

i denna studie. Kunskaperna är fördelade mellan deltagande individer och medieras 

genom olika fysiska och symboliska redskap, varav språket är det viktigaste. 

Språket möjliggör förståelse, tänkande och kommunikation (Dysthe, 2003). I den 

aktuella utvecklingszonen är eleven bunden till den texttolkning hen kan 

åstadkomma på egen hand, och för att ta sig till ett högre stadium behöver eleven 

hjälp av en mer kompetent person. Rollen som mer kompetent i ett litteratursamtal 

kan intas av elever och vem som är mer kompetent varierar mellan olika samtal 

(Tengberg, 2011). Begreppet litterär amning kan användas om det som sker när 

viktiga andra utformar stödstrukturer som kan överbrygga glappet mellan läsare 

och text (Svensson, 2011). När eleven tillgodogjort sig de nya kunskaperna blir 

dessa en del av elevens självständiga prestation. Kunskapen blir approprierad och 

bidrar till individens förmåga att agera kompetent också i nya situationer (Säljö, 

2014). Den approprierade kunskapen används ofta omedvetet och utgör en del av 

personens habitus (Olsson Jers, 2010). 

Läskompetens 

Den litteraturvetenskapliga teoribildning som intresserar sig för läsarens möte med 

texten kallas för receptionsteorin. Varje läsare ger texten mening genom sin 

tolkning och förståelse och eftersom läsaren tar med sig erfarenheter och samman-

hang till läsningen kan två läsare aldrig tolka texten på exakt samma sätt. Textens 

betydelse varierar beroende på när och i vilket tillstånd den läses. Läsaren och 

texten interagerar med varandra och verket uppstår i transaktionen. Louise Rosen-

blatt (2002) menar att läsning kan vara efferent eller estetisk. Med efferent läsning 

menar hon en icke-litterär läsning som är mer bokstavlig och opersonlig och ofta 

syftar till att få information genom läsningen. Innehållet är då av större betydelse 

än formen. Den estetiska läsningen däremot är litterär, upplevande och tolkande. 

Rosenblatt betonar samspelets betydelse för tolkning av texter och menar att det är 

viktigt att elever får hjälp att hantera sina reaktioner på texten. Hon konstaterar dock 

att processen av skapande och återskapande av texten ofta förbises.  

Torell (2002) har utvecklat sin teori om läskompetenser utifrån Rosenblatts 

transaktionsteori, men han betonar att det är viktigt att bibehålla distansen mellan 

litteratur och verklighet. Som läsare bör man inte ”vikariera” i de fiktiva 

personernas liv, utan man bör i stället relatera de händelser som de litterära 

personerna upplever till den egna verkligheten. Torell menar att kompetenta läsare 
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uppvisar en balans mellan den medfödda konstitutionella förmågan att förstå 

fiktion, förmågan att relatera texterna till egna erfarenheter och den förvärvade 

kompetensen att analysera litteratur med hjälp av exempelvis berättarteknik, 

komposition, personskildring, tema och intrig.  Om läsarens erfarenheter får styra 

tolkningen för mycket marginaliseras själva texten och literary transferblockering 

uppstår. Om i stället den förvärvade kompetensen att analysera litteratur med hjälp 

av litteraturvetenskapliga begrepp tar över riskerar läsningen att bli osjälvständig, 

eftersom läsaren tolkar texten utifrån inlärda mönster utan att tänka själv. Detta 

kallar Torell för performansblockering.  

Litterära föreställningsvärldar 

Varje gång någon läser en text sker ett möte mellan text och läsare. Judith Langers 

(2017) begrepp föreställningsvärldar kan användas för att förstå vad som händer i 

mötet mellan text och läsare. Langer beskriver en föreställningsvärld som en inre, 

personlig textvärld, byggd av individens aktuella förståelse. Textvärldarna för-

ändras under läsningens gång av erfarenheter och tankar läsaren möter i och utanför 

texten. Det pågår en ständig interaktion mellan läsare och text och eftersom före-

ställningsvärlden byggs av de tankar, känslor och föraningar som finns hos 

individen blir alla möten med texten unika och föreställningsvärlden en 

representation av läsarens förståelse vid lästillfället. Om elever i en klass gemen-

samt lyssnar till en text kommer de inledningsvis att uppfatta texten olika, men 

deras tolkningar kan förändras om de möter andras tankar om texten.  

Langer (2017) identifierar fem faser i byggandet av föreställningsvärldar. Dessa 

faser är inte linjära och följer olika mönster för olika läsare. Fas 1 innebär att vara 

utanför och kliva in i en föreställningsvärld. Här använder läsaren tillgängliga 

ledtrådar för att förstå den värld hen kliver in i. I fas 2 befinner sig läsaren i och rör 

sig genom föreställningsvärlden. Hen använder kunskaper om texten, om sig själv, 

om livet och världen för att fördjupa förståelsen av textvärlden. Fas 3 innebär att 

läsaren stiger ut ur textvärlden och omprövar det hen vet. I de tidigare faserna 

använder läsaren kunskaper och erfarenheter för att strukturera upp textvärldarna, 

medan textvärldarna här används för att öka den egna kunskapen. I fas 4 stiger 

läsaren ut ur texten och gör en litteraturvetenskaplig analys av sin upplevelse. Fas 

5 är mer ovanlig och där förflyttar sig läsaren från en föreställningsvärld till en ny, 

som när en kompositör bygger ett verk på en litterär upplevelse. Läsaren går in och 

ut ur olika faser under läsningens gång. 

Elever i skolan placeras i klasser och grupper under längre eller kortare tid, i 

gymnasiet beroende på vilket program de valt. I den klassrumsgemenskap som 

utvecklas kan det enligt Langer (2017) också uppstå en litterär gemenskap, som 

bidrar till att eleverna utvecklas personligt, socialt och intellektuellt. Om flera läsare 

samtalar om texterna, till exempel i skolan, under läsningens gång kommer dessa 

att forma varandras textmöten. Genom klassrumsinteraktionen får eleverna tillfälle 

att ompröva sina tolkningar, ställa frågor, utforska möjligheter och fördjupa sig i 

texten tillsammans och enskilt. De kan då lämna de tankar som läsningen gett 

inledningsvis och får möta andra möjligheter och perspektiv, reflektera över tankar 
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de inte upptäckt, konfrontera egna tankar och utveckla tolkningen i mötet med 

andras. Elevernas föreställningsvärldar påverkas av interaktion och erfarenheter 

både i och utanför klassrummet. Langer liknar det gemensamma byggandet av före-

ställningsvärldar vid en väv som eleverna väver tillsammans. Eleverna som möts i 

klassrummet har olika sociala och kulturella tillhörigheter och deras erfarenheter 

från gemenskaper i och utanför skolan påverkar den gemensamma väven. Klass-

rummets litterära gemenskap präglas av spänning mellan personlig identitet och 

grupptillhörighet, individualitet och anpassning. Elevernas heterogenitet och klass-

rumsgemenskapens rörlighet påverkar hur elevgruppen hanterar litteratur. Eleverna 

diskuterar i samtal utifrån den föreställningsvärld de har vid en viss tidpunkt. 

Inte bara andra elevers tolkningar har betydelse för byggandet av föreställnings-

världar, utan även läraren spelar en viktig roll (Langer, 2017). Läraren kan stötta 

eleverna genom att reda ut elevyttranden, kontrollera att det sagda förstås av 

gruppen och förmedla nya sätt att hantera idéer. Lärarhjälpen vävs in i interaktionen 

och utgör stöd för elevernas litterära utveckling. I samtalet delas erfarenheter, vilket 

medför att lärarens hjälp till en elev påverkar hela gruppen. Ofta uppstår under-

visningstillfällen i samband med elevernas frågor, till exempel om litteratur-

vetenskapliga begrepp. Genom att lägga in undervisningstillfällen i samtalen kan 

läraren anpassa undervisningen till grupp och sammanhang.  

Texturval och repertoarer 

Antagandet att texten blir till i mötet mellan läsaren och det litterära verket gör det 

angeläget att analysera på vilket sätt olika texter och olika läsare formar mötet. I 

detta avseende har Kathleen McCormicks (1994) repertoarbegrepp fått stor 

betydelse. Såväl läsaren som texten har enligt henne en allmän och en litterär 

repertoar. Läsarens allmänna repertoar är tankar och värderingar som rör till 

exempel etnicitet, genus, religion, livsstil och människosyn. Läsarens litterära 

repertoar utgörs av uppfattningar om och erfarenheter av litteratur samt förmåga 

att använda lässtrategier. Textens allmänna repertoar är de moraliska, religiösa och 

politiska värderingar som präglar texten, medan textens litterära repertoar avser 

textens uppbyggnad och struktur. Avståndet mellan textens och läsarens repertoarer 

får enligt McCormick varken vara för stort eller för litet. Repertoarerna ska matcha 

varandra och därför bör läraren ta hänsyn till elevgruppen vid val av litteratur. 

Läsarens repertoarer påverkar också hur läsaren fyller de luckor som finns i alla 

texter. Läsaren skapar inferenser, läser mellan raderna, och vad läsaren fyller 

luckorna med beror på läsarens personlighet samt de sociala, kulturella och 

historiska referenser som hen bär på. Wolfgang Iser (1978) kallar dessa luckor för 

tomrum och menar att läsaren blir medskapare av texten genom att fylla i textens 

tomrum.  

Utbildning och skolämnen 

Basil Bernstein (2000) konstaterar att skolämnen är konstruktioner; när ett ämne 

utifrån förs in i skolan och transformeras till ett skolämne måste det omformas och 

ges ett annat innehåll, det rekontextualiseras. Bernstein använder begreppen 

klassificering och inramning för att förklara hur ämnen förhåller sig till andra 
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ämnen och hur kontrollen över kommunikationen ser ut. Ämnen kan klassificeras 

som starka eller svaga beroende på hur gränsen mellan ämnet och andra ämnen ser 

ut. Om ämnet är tydligt avgränsat mot andra ämnen räknas det som ett starkt 

klassificerat ämne, medan ett ämne som har öppna gränser mot andra ämnen och 

lätt påverkas utifrån betraktas som svagt klassificerat. Med inramning avser 

Bernstein lärarens kontroll över kommunikationen mellan lärare och elever, över 

urvalet och över innehållet. I ämnen med stark inramning har läraren kontroll, 

medan elevernas kontroll är större i ämnen med svag inramning. Alla skolämnen 

innehåller aspekter som kan betraktas som mer eller mindre centrala. Bernstein 

(1990) använder Émile Durkheims begrepp det heliga och det profana i relation till 

skolämnen. Det heliga är sådant som är specifikt för ett ämne, ämnets kärna som 

skiljer det från andra och inte är förhandlingsbart. Det profana däremot är sådant 

inom ämnesparadigmet som lätt kan avvaras. Läsandet på det nationella språket 

tillhör till exempel svenskämnets heliga, allra helst om läsandet sker i en tryckt bok. 

Genom att läsa och analysera litteratur gemensamt i samtal sker ett lärande hos 

deltagande individer. Ett sätt att analysera detta lärande är att använda Gert Biestas 

(2006, 2011) teori om utbildningens olika dimensioner och syften. Biesta menar att 

utbildning har tre olika, men överlappande, funktioner: kvalificering, socialisation 

och subjektifiering (figur 1). Kvalificering innebär att elever genom utbildning 

utrustas med kunskap, kompetens och förståelse för att förberedas för kommande 

studier, yrkes- och samhällsliv. Med socialisation avses att eleverna socialiseras in 

i en gemensam kulturell och politisk ordning och blir en del av de värderingar och 

normer som bland annat präglar läroplanen. Subjektifiering innebär en möjlighet till 

individualisering. Biesta (2006) menar att utbildningens viktigaste uppgift är att 

lära elever att tala med en egen röst, att bryta in i världen som unika, handlande 

subjekt och att möta andras reaktioner på det egna tillblivandet. För att 

subjektifiering ska ske krävs att det i undervisningen skapas arenor där elever får 

möjlighet att reagera och att lärare visar intresse för elevernas tankar och känslor. 

Biesta (2011) konstaterar att kvalificeringsfunktionen idag får stort utrymme på 

bekostnad av subjektifieringen. Att subjektifieringen får en undanskymd roll idag, 

trots den individualisering som präglar samhället, härleder Biesta till den mätnings-

kultur och resultatstyrning som präglar dagens skola. God utbildning präglas enligt 

honom av balans mellan utbildningens funktioner och därför är det problematiskt 

att kvalificeringen och socialisationen ges större utrymme än subjektifieringen.  

I skolans litteratursamtal utgörs kvalificeringsfunktionen av de förmågor och 

kompetenser som eleverna utvecklar, till exempel förmågan att läsa och analysera 

litteratur med hjälp av en litteraturvetenskaplig begreppsapparat. Den socialiseran-

de funktionen synliggörs bland annat genom lyssnande och respekt för andras 

tolkningar, en form av demokratisk fostran. Samtalet utgör också en arena för 

subjektifiering, en möjlighet för individen att bryta in i världen och lägga fram sina 

tankar och tolkningar av text inför en publik och få möta klasskamraternas 

reaktioner. Skolan erbjuder en plats där eleverna får möjlighet att bli till i mötet 

med andra och scener där mötet med andras reaktioner möjliggörs. I den bästa av 



21 

 

världar kan denna typ av samtal möjliggöra det Biesta (2006) ser som demokratins 

stora utmaning: att kunna leva tillsammans med andra som inte liknar oss.  

 

Figur 1: Utbildningens dimensioner. Biesta (2011).  

Metod 
I nedanstående avsnitt kommer jag att först att presentera det aktionsforsknings-

projekt som ligger till grund för denna uppsats och den roll jag haft i projektet. 

Därefter kommer en redogörelse för urval och genomförande av intervjuerna, etiska 

aspekter och analysmetod.  

Aktionsforskningsprojektet 
I svensklärargruppen på den skola där jag arbetar har utvecklingsarbetet under flera 

års tid fokuserat på skönlitteratur och vi har på olika sätt försökt få eleverna mer 

intresserade av läsning. När det i december 2017 blev möjligt för lärare i Piteå att 

ansöka om forskningsstöd för ett aktionsforskningsprojekt bestämde vi oss för att 

skriva en ansökan och att även denna gång vända blicken mot den skönlitterära 

läsningen, genom att bygga vidare både på den pilotstudie som jag genomfört och 

på det utvecklingsarbete som tidigare bedrivits i ämneslaget. Aktionsforskning i 

skolsammanhang innebär i korthet att lärare tillsammans med forskare identifierar 

ett utvecklingsområde eller ett problem, planerar och iscensätter aktioner relaterade 

till detta problem, dokumenterar och reflekterar över processen samt tar lärdomar 

vidare för fortsatt utveckling (Rönnerman, 2012). Ett aktionsforskningsprojekt 

skulle göra det möjligt att undersöka arbetet med litteratursamtal systematiskt, i 

större skala och i samarbete med forskare. Vår ansökan beviljades och under läsåret 

2018/19 genomförde 15 svensklärare på skolan ett aktionsforskningsprojekt som 

gick ut på att under en termin läsa gemensamma romaner och bearbeta dessa i 

lärarledda, veckovisa litteratursamtal. Lärarna samarbetade under hela processen 

med skolforskare Ulrika Bergmark, biträdande professor i pedagogik vid LTU och 

flexitforskare i Piteå kommun. Även forskare med litteraturdidaktisk inriktning var 

knutna till projektet.  

Jag var projektledare för aktionsforskningsprojektet. Som sådan var min uppgift att 

lyfta fram relevant forskning om läsning och litteratursamtal, att vara den som hade 

ett övergripande ansvar för planering och genomförande, att vara samtalspartner 

och bollplank åt kollegor samt att aktivt delta i forskningsprocessens alla delar. I 

Kvalificering

SubjektifieringSocialisation
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egenskap av projektledare var jag också länken mellan de olika aktörerna i 

projektet: lärarna, forskare och skolledning. Samtidigt som jag, tillsammans med 

forskare, ledde processen genomförde jag också litteratursamtal i en av mina egna 

klasser. Jag deltog med andra ord i projektet på flera nivåer: som lärare, som 

projektledare och genom denna uppsats också som forskare i min egen praktik. 

Denna roll kommer jag fortsättningsvis att benämna som den forskande läraren. 

Sedan 2013 är jag förstelärare i svenska på den skola jag arbetar vid, vilket innebär 

att jag redan innan aktionsforskningsprojektet hade lett utvecklingsarbete i olika 

former. Ett sätt att beskriva min roll i utvecklingsarbetet och aktionsforsknings-

projektet är att använda begreppet mellanledare (Rönnerman, Edwards-Groves & 

Grootenboer, 2018). Detta begrepp förenar de olika positioner som jag innehade 

under projektet. Jag var processledare samtidigt som jag undervisade själv. Jag 

organiserade arbetet, handledde kollegor, samarbetade med både kollegor och 

forskare och var också den som kommunicerade gruppens erfarenheter i olika 

sammanhang i och utanför den lokala skolkontexten. En viktig roll i mitt arbete var 

att tillsammans med skolledning och forskare undanröja hinder och skapa arenor 

för professionell utveckling. Kännetecknande för en mellanledare är just att en 

sådan förenar utvecklingsarbete i och utanför klassrummet.  

Att inneha flera positioner i detta arbete innebär förstås både dilemman och möjlig-

heter. Som projektledare finns det en inneboende drivkraft och önskan att projektet 

ska bli lyckat. Som undervisande lärare kan det vara svårt att blottlägga brister i 

undervisningspraktiken och det finns en vilja att prestera goda resultat, i detta fall 

lyckade samtal. Det är inte heller oproblematiskt för lärare att undersöka elevers 

erfarenheter av undervisningen. Att studera både den egna undervisningen och det 

projekt jag leder ställer förstås extra höga krav på att också betrakta det studerade 

ur ett kritiskt perspektiv och att uppfylla Vetenskapsrådets etiska krav (2017). Jag 

menar emellertid att det också finns stora fördelar med att som forskande lärare 

vara djupt rotad i den kontext som studeras. Att jag är väl insatt i projektet, både 

från ett ledande perspektiv och från ett deltagande perspektiv, kan bidra med en 

fördjupad förståelse. Det är också en fördel att vara förtrogen med de förhållanden 

som omgärdar projektet, att som lärare själv ha stått inför alla de utmaningar som 

arbetssättet erbjuder och att ha mött eleverna i samtalssituationen. Då övriga 14 

lärare i allra högsta grad är involverade i denna studie, genom genomförande av 

intervjuer, deltagande i analysprocessen och genom möjligheten att också göra 

inspel i forskningscirklar, menar jag att de problematiska aspekterna av min starka 

roll i projektet har reducerats samtidigt som fördelarna kvarstår. Att också forskare 

deltog i hela processen är ytterligare en aspekt som jag menar bidrar till studiens 

trovärdighet och motverkar den bias som skulle kunna uppstå till följd av jag som 

forskande lärare är så involverad i den process som studeras.  

Lärarna, som arbetar vid sex olika rektorsområden och undervisar elever från olika 

gymnasieprogram, valde ut var sin klass som skulle delta i projektet. Elever från 

både studie- och yrkesförberedande program och elever från årskurs 1, 2 och 3 

fanns representerade. De flesta eleverna gick årskurs 1. På yrkesförberedande 
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program är bara svenska 1 obligatoriskt, medan studieförberedande program läser 

svenska 1, 2 och 3. Därför är de flesta som läser svenska på skolan elever som går 

första året, vilket syns i elevunderlaget i denna studie. Totalt genomfördes ca 530 

litteratursamtal inom ramen för projektet och ca 300 elever från 15 klasser deltog.  

Varje klass läste under en termin gemensamma romaner och diskuterade varje 

vecka det lästa i lärarledda, texttolkande samtal i grupper om max 15 elever. 

Samtalsupplägget var likadant, men hur många sidor som lästes till varje veckas 

samtal och vilka texter som lästes varierade. I vissa klasser valde läraren att läsa 

delar av texten högt i klassrummet, men i de flesta fall lästes veckans textavsnitt 

utanför skoltid. Lärarna valde vilka romaner som skulle läsas ur en gemensam 

litteraturbank med klassuppsättningar som hade iordningsställts inför projektet. Om 

möjligt fick eleverna vara med och välja texter. Inför varje litteratursamtal hade 

eleverna fått en uppgift att fundera över, och den fick utgöra utgångspunkt för sam-

talet. Innan projektet hade lärarna konstruerat ett trettiotal uppgifter att välja bland.  

Varje måndag träffades lärarna under 70 minuter för att reflektera över hur arbetet 

framskred i klasserna eller över speciella frågor som rörde litteratursamtal och 

läsning. Vid hälften av träffarna deltog forskare. De gemensamma samtalen 

dokumenterades och lärarna reflekterade skriftligt under hela projektet.  

Att diskutera gemensamt lästa texter var i sig inte nytt för lärargruppen, men det 

som var speciellt med dessa samtal var att de skedde kontinuerligt under längre tid, 

att läraren var samtalsledare i alla samtal (till skillnad från att låta eleverna sitta i 

grupper och diskutera medan läraren går runt mellan grupperna) och att endast 

samtalen utgjorde underlag för bedömning. Det kom med andra ord ingen 

examinerande skrivuppgift efter samtalen. 

Urval 
Det var 15 klasser från olika gymnasieprogram som deltog i projektet och för att 

för att få svar på hur eleverna såg på det lärande som samtalen eventuellt kunde 

bidra till, på ett lyckat samtal samt på möjligheter och begränsningar med 

arbetssättet valde vi att, efter en termins regelbundna litteratursamtal, genomföra 

intervjuer med elever från alla deltagande klasser. Förhoppningen var att på detta 

sätt synliggöra erfarenheter från både studie- och yrkesförberedande program. Alla 

15 lärare, varav jag var en, genomförde varsin intervju. 

Avsikten var att intervjua två elever per klass, men en elev uteblev på grund av 

sjukdom och därför intervjuades bara 29 elever. Den bedömning vi gjorde var att 

30 elever skulle ge en tillräckligt bra bild av elevernas upplevelser av samtalen och 

att eventuella gruppspecifika aspekter skulle synliggöras genom att alla klasser var 

representerade. 30 elever av 300 innebär att var tionde elev fick komma till tals i 

intervjuerna. För att komma åt andra elevers erfarenheter av samtalen fick alla 

deltagande elever också skriva avidentifierade texter om sin inställning till och 

erfarenhet av läsning i och utanför skolan samt om upplevelser av litteratursamtal. 

Texterna, som skrevs före och efter projektet, har dock inte analyserats i denna 

uppsats, utan det resultat som presenteras här bygger enbart på de intervjuer som 
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genomfördes. Denna studie kan därför betraktas som en delstudie som ingår i ett 

större projekt.  

Vilka elever som skulle intervjuas valdes ut genom att den lärare som skulle genom-

föra intervjun sökte upp den aktuella klassen, informerade muntligt och skriftligt 

om intervjun och bad elever som kunde tänka sig att ställa upp som informanter att 

anmäla sig. I de klasser där fler än två elever anmälde sig lottades två av de anmälda 

eleverna fram. Bland de elever som intervjuades fanns både elever som betraktade 

sig som mycket aktiva under de genomförda samtalen och elever som intagit en 

mer tillbakadragen roll. 17 av eleverna studerade vid studieförberedande program: 

Ekonomiprogrammet (EK), Estetiska programmet (ES), Naturvetenskaps-

programmet (NA) och Samhällsvetenskapsprogrammet (SA). 12 av eleverna gick 

på ett yrkesförberedande program: Barn- och fritidsprogrammet (BF), Bygg- och 

anläggningsprogrammet (BA), El- och energiprogrammet (EE), Fordons- och 

transportprogrammet (FT), Industriprogrammet (IP) samt Vård- och omsorgs-

programmet (VO). 13 av de intervjuade eleverna var flickor och 16 var pojkar. 

Eleverna läste olika årskurser: 16 elever gick i årskurs 1, 10 gick i årskurs 2 och 3 

i årskurs 3.  

Intervjuerna 

I samråd med forskare valde vi att genomföra kvalitativa, semistrukturerade 

parintervjuer utifrån en intervjuguide som lärarna konstruerat gemensamt (bilaga 

1). Anledningen till att eleverna intervjuades parvis var att samtalet skulle kunna 

fördjupas genom att eleverna byggde vidare på varandras yttranden, samtidigt som 

de kunde inspireras av varandra och hjälpa varandra att minnas de samtal som förts 

i klassen. En fördel med parintervjuer är att de bidrar till en känsla av trygghet hos 

de intervjuade, eftersom de befinner sig i numerärt överläge samtidigt som de kan 

ha med sig någon de känner (Thomsson, 2010), i vårt fall en klasskamrat. En 

nackdel med parintervjuer är att det finns en risk att en av de intervjuade tar över, 

medan den andre inte säger allt hen tänker. En annan risk är att det kan finnas saker 

man inte vill dryfta inför andra elever eller att eleverna påverkar varandra, men 

eftersom ämnet inte betraktades som känsligt bedömdes fördelarna överväga.  

Det finns flera aspekter som kan bidra till maktasymmetri i kvalitativa forsknings-

intervjuer, till exempel att parterna inte är jämbördiga, att den som intervjuar har 

tolkningsmonopol eller att intervjun kan vara en manipulerande dialog vars syfte är 

att skaffa annan information än intervjupersonen tror (Kvale & Brinkman, 2014). 

För att undvika en asymmetrisk maktrelation bestämde vi att ingen elev skulle 

intervjuas av sin undervisande lärare. På detta sätt ville lärarna underlätta för elever 

att komma med kritik mot projektet och att påtala brister och svårigheter.  

Lärarna bestämde tid och plats med de elever som erbjudit sig att delta i 

intervjuerna. Alla intervjuer genomfördes under skoltid i skolans lokaler och 

spelades in för att senare transkriberas.  
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Etiska aspekter 
Det finns flera etiska aspekter att ta hänsyn till som lärare när det gäller att intervjua 

elever. Vi har utgått från Vetenskapsrådets etiska rekommendationer (Vetenskaps-

rådet, 2017). Informations- och samtyckeskravet uppfylldes genom att eleverna 

innan intervjuerna påbörjades informerades om syftet med studien, om att de när 

som helst kunde avbryta sitt deltagande och om vad resultatet skulle användas till. 

Eleverna fick också fylla i blanketter med informerat samtycke (bilaga 2). Genom 

att eleverna är avidentifierade och i studien presenteras under fingerade namn har 

också konfidentialitetskravet tillgodosetts. Eftersom andra elever kan ha sett vem 

som blev intervjuad går det däremot inte att garantera deltagarna anonymitet. 

Program och årskurs uppges i resultatredovisningen, eftersom det kan ha betydelse 

för analysen av resultatet, men då skolan där studien genomförts är stor möjliggör 

detta inte identifiering. Nyttjandekravet innebär att materialet från intervjuerna inte 

kommer att användas i kommersiellt syfte. 

Andra etiska aspekter som belyses tidigare i metodavsnittet är svårigheter med 

maktasymmetri, vilket vi har försökt motverka genom att inte intervjua våra egna 

elever och genom att eleverna i intervjusituationen befinner sig i numerärt överläge, 

tillsammans med en klasskamrat i en välkänd miljö (skolan).  

Analysmetod 
När intervjuerna hade transkriberats av intervjuande lärare träffades vi för en första 

gemensam analys. Inför träffen hade varje lärare först analyserat sitt eget 

transkriberade material med utgångspunkt i frågeställningarna: Vad framkommer i 

den parintervju du har gjort? Hur har eleverna upplevt arbetsformen? Vad anser 

eleverna att de har lärt sig? Hur ser ett lyckat samtal ut enligt eleverna? Vad tänker 

eleverna om arbetsformens möjligheter och svårigheter? Annat som framkom? 

Inför träffen hade lärarna också möjlighet att läsa varandras transkriberingar. Vid 

den gemensamma träffen delades lärarna in i tre grupper, i vilka de därefter 

presenterade vad som kommit fram i respektive parintervju. Dessa gruppsamtal 

spelades in och transkriberades och användes i den fortsatta analysen.  

I nästa fas av analysen var det jag i egenskap av forskande lärare som gick in och 

gjorde en fördjupad analys av materialet. Med utgångspunkt i mina forsknings-

frågor och Biestas (2011) begrepp kvalificering, socialisation och subjektifiering, 

närläste jag alla transkriberade intervjuer och lärarnas transkriberade samtal. Först 

sorterade jag materialet grovt utifrån frågeställningarna och sedan gjorde jag en 

tematisering av innehållet i respektive fråga.  

Därefter inbjöd jag de lärare som deltagit i projektet till en forskningscirkel, där jag 

presenterade mina tentativa slutsatser och där de hade möjlighet att göra inspel. I 

samband med detta framkom ytterligare aspekter som jag kunde lägga till min 

analys. I resultatdelen presenteras resultatet med utgångspunkt i mina forsknings-

frågor. De teman som framkom under analysen markeras med kursiv stil i den 

berättande texten. 
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Metoddiskussion  
Ett problem med att intervjuerna genomförts av 15 olika lärare, varav jag är en, och 

att jag sedan har varit den som gjort den fördjupade analysen är att det kan finnas 

skillnader i vilka följdfrågor som ställdes under intervjuerna. Detta kan ha lett till 

att olika trådar plockats upp i intervjusituationen. Ett annat problem är att 

transkriberingarna kan ha utformats på lite olika sätt. De citat som används i 

uppsatsen har av läsbarhetsskäl redigerats så att graden av talspråklighet är likartad. 

En annan konsekvens av att jag inte genomfört alla intervjuer är att situations-

bundna faktorer som kroppsspråk inte framkommer i analysen. Min förhoppning är 

att dessa möjliga brister, liksom den bias som kan uppstå som följd av mina olika 

roller i projektet, ska ha balanserats genom att många lärare i olika faser har varit 

delaktiga i analysarbetet vid flera tillfällen under processen.  

Sedan är det förstås så att bara 29 elever har intervjuats, vilket innebär att andra 

uppfattningar kan finnas bland övriga elever. Den samstämmighet som i många 

avseenden framträder i resultatet, både vad gäller lärande, möjligheter och 

utmaningar, kan dock tyda på att en mättnad skulle ha uppstått även om vi valt att 

intervjua fler elever. Visserligen kan det vara så att elever som uppskattat samtalen 

har haft större benägenhet att anmäla sig till intervjuerna, men även elever med 

negativa erfarenheter gavs möjlighet att ventilera dessa i ett sammanhang där deras 

lärare inte var närvarande.  

Resultat och analys 
Resultatet från intervjuerna presenteras under följande rubriker: Lärande genom 

litteratursamtal, Det lyckade litteratursamtalet, Möjligheter och Utmaningar. De 

kursiverade orden i respektive avsnitt markerar de teman som användes under 

analysen.  

Lärande genom litteratursamtal 
Eleverna beskriver att det sker ett gemensamt lärande i samtalen. De kunskaper som 

finns är fördelade i gruppen och vem som kommer med en tanke som leder in 

samtalet på nya vägar varierar. Eleverna är positivt inställda till samtalen, vilket 

tycks skapa en känsla av mening som är gynnsam för lärande. För att lärande ska 

ske bör uppgifterna enligt Vygotskij (1978) vara utmanande, men inte för långt från 

elevens aktuella utvecklingszon. Scaffolding, stöttning av varandra eller av läraren, 

gör att eleverna kan ta sig an allt svårare uppgifter. Eleverna beskriver tydligt hur 

deras förståelse har ökat genom att samtala om texterna. 

Litteratursamtalets kvalificerande dimension  
Genom att lyssna på hur andra tolkar texter kan eleverna tillgodogöra sig nya 

kunskaper, som de senare kan använda självständigt i nya sammanhang för att göra 

egna tolkningar. Det lärande som sker under ett litteratursamtal bidrar till att 

elevernas förmåga att själva läsa och reflektera över texten på egen hand utvecklas.  

Kvalificering innebär att eleverna genom utbildningen tillgodogör sig ny förståelse, 
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ny kunskap, nya kompetenser och förståelse. Av intervjuerna framgår tydligt att 

eleverna upplever att de har utvecklat sina förmågor på många olika sätt.  

Något som tydligt utvecklats under projektets gång är elevernas förståelse av 

texterna. Samtalen har varit gynnsamma för förståelsen bland annat genom att 

oklarheter kan redas ut i ett tidigt skede. ”Jag tänker att man får så här diskutera 

innehållet och sen, är det nånting man inte förstår, så kan man ta upp det i de här 

samtalen och diskutera om det” (Emma, EK2). När elever väljer böcker själva och 

därför läser olika texter saknas denna möjlighet till draghjälp.  

Om man läser en bok själv då har man ju som ingen att prata om det med och sen ibland kan 

det vara grejer i en bok man inte förstår typ och då kan det vara skönt att prata om det och så 

kan det bli klarare, sakerna, i boken. (Linnea, ES2) 

Förståelsen underlättas också genom att eleverna upplever att det är lättare att 

komma ihåg innehållet när man pratar om texten regelbundet och arbetar aktivt med 

det lästa. ”Man minns mer från boken också tror jag, om man ställer sig frågor” 

(Oskar, EE1).  

Andra kompetenser som eleverna uppger att de förbättrat är förmågan att analysera 

texter och förmågan att reflektera över det lästa. ”Man kanske analyserar lite grann 

medan man läser och inte gör allt efter” (Mattias, SA1). Innan projektet var det 

enligt eleverna vanligare att de läste hela texten för att därefter påbörja en analys, 

medan litteratursamtalen har bidragit till att de påbörjar analysen under själva 

läsningen och fortsätter reflekterandet efteråt.  

Man tänker lite mer hur man läser nu. Ja, förr läste man bara för läsandets skull men nu när 

man har, du vet efter alla frågor och sånt, då tänker man mer och mer på boken efteråt också. 

(William, EE1) 

Eleverna uppger att de har börjat läsa mer uppmärksamt och reflekterande. ”Typ att 

tänka istället för att bara läsa, läsa, så läser man bakom raderna, eller bortom 

raderna, eller vad det heter” (Anton, BA1). Anton visar här förståelse för att texten 

innehåller mer än vad som egentligen står på raderna. Texten innehåller också 

tomrum (Iser, 1978), som eleverna i samtalen kan fylla i gemensamt. Samtidigt 

bidrar samtalen också till att nya tomrum skapas när förståelsen av texten utvecklas 

och andras perspektiv tillkommer. Eleverna uttrycker att de har blivit bättre på att 

se viktiga detaljer i texterna, identifiera mönster, reflektera över textens komposi-

tion och uppmärksamma hur texten är skriven. ”Det som varit kul och framför allt 

har man ju fått öva sig på att plocka upp på detaljer i boken och så här, analysera 

dem och så” (Gustav, ES3).  

Vikten av att ha en adekvat begreppsapparat är något som forskare lyfter, men som 

svenska elever i flera studier visat sig sakna (Johansson, 2015; Tengberg, 2011). 

Flera elever påtalar att de under samtalen har utvecklat sin förmåga att använda 

litteraturvetenskapliga begrepp när de analyserar texter.  

Speciellt när vi läste Jonas Gardell, där är det mycket metaforer, som jag kanske inte kunde 

tyda. Att höra andra som har kunnat tyda dem har gjort att jag fått en djupare insikt i boken. 
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Det behövs för att man ska bli känslomässigt berörd, men jag har själv inte kunnat knäcka 

den koden. (Alice, SA1)  

Att man kommer längre i sin analys tillsammans är något som många elever fram-

håller. Man kan i samtalet fånga upp saker från andras tankar och bygga vidare till-

sammans. ”Det är lättare att snappa upp något ur boken och reflektera, och tänka 

till om just det, om man är flera” (Olle, FT1). Att diskutera det lästa med klass-

kamraterna har bidragit till att eleverna i sin analys använder sig av olika 

läskompetenser (Torell, 2002). Eleverna menar att de blivit bättre både på att göra 

textnära analyser och på att relatera texten till sig själva, vilket tyder på att såväl 

performans- som literary transferkompetensen har utvecklats. Analysen kan vara 

textnära samtidigt som texten också relateras till deltagarnas livssituation eller till 

andra utomtextliga faktorer.  

Och sen så att man kopplar det, inte bara svarar på frågan, utan man kopplar det till världen 

och kopplar det till sig själv och kopplar det till andra saker. Då tycker jag det blir roligare, 

för då får man ut någonting av det. (Alice, SA1)  

Eleverna upplever också att de har blivit bättre på att se olika perspektiv och vinklar.  

Det har man väl inte tänkt på så mycket tidigare att man får nya perspektiv av att alla har läst 

samma sak, att det finns andra sätt att se på saker än mitt sätt. (Johan, FT1) 

Denna insikt får betydelse för elevernas fortsatta läsning och ger möjlighet till 

fördjupad analys av det lästa. 

Man lär sig se saker på andra sätt. Att jag, alltså när vi började så tänkte jag mer att nu ska 

jag läsa och svara på frågorna och så får det vara bra med det sen. Men sen efter man har haft 

de här samtalen och liksom suttit och pratat om det här så tänker jag att man har, alltså lärt 

sig se saker på andra sätt inte bara när folk poängterar det till en utan även när man läser 

själv. (Klas, NA2)  

En kompetens som är viktig för elevernas fortsatta studier och deltagande i 

samhälls- och yrkesliv är förmågan att uttrycka sig muntligt och skriftligt. Samtals-

formen har gjort att flera upplever att de har utvecklat sin förmåga att diskutera. 

Även den språkliga kompetensen har förbättrats enligt eleverna. Genom läsningen 

upplever de att de har utvecklat såväl grammatisk förmåga som ordförråd.  

Man träffar på nya ord som man inte känner till innan, och man kan då använda dem i andra 

sammanhang, till exempel om man skriver, eftersom man då har de orden i sitt ordförråd. 

(Petra, SA1) 

Förmågan att skriva har enligt eleverna förbättrats och det finns en uppfattning att 

läsningen ger positiva effekter även utanför svenskämnets kontext. ”I alla ämnen 

hjälper det att läsa egentligen” (Alice, SA1). 

Litteratursamtalets socialiserande dimension 
Socialisation innebär enligt Biesta (2011) att nya individer förs in i ett existerande 

socialt eller politiskt sammanhang. I litteratursamtalen socialiseras eleverna in i en 

samtalsform, i de normer och demokratiska värderingar som uttrycks i läroplanen 

och i den litterära gemenskap som klassrummet innebär.  
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Eleverna uttrycker att de har utvecklat sin förmåga att på olika sätt att delta i ett 

samtal. Samtalsformen ställer krav på turtagning och deltagande och trots att 

läraren är närvarande känner många elever ett eget ansvar för att hålla igång 

samtalet.  

Min roll är väl att hålla igång ett samtalsämne eller försöka så mycket som möjligt i alla fall. 

Sen, ja men också att försöka få alla att prata, att alla ska få ordet om de vill. Såklart det är ju 

också deras... Det är ju upp till dem själva, men om de vill fast inte får som chansen ska man 

ju försöka ge dem den. (William, EE1) 

Vissa elever talar mer och andra mindre, men det finns en tydlig drivkraft hos 

eleverna att få in tysta klasskamrater i samtalet.  

Jag och mina kompisar som också gillar att prata mycket, vi har pratat om att vi måste låta 

andra få ta plats också. (…) Vi försöker uppmuntra de andra, vi vill ju att de ska prata, vi vill 

ju ta del av det alla säger. Jag tycker inte det är kul om bara vi sitter där och pratar själva. 

(Alice, SA1) 

Eleverna uppger att de har blivit bättre på att ställa följdfrågor, vilket både under-

lättar diskussion och bidrar till en kvalitativ förbättring av samtalet. För att samtalet 

ska bli en dialog är det viktigt att också lyssna på varandra.  

Att man inte avbryter när det är någons tur så de får prata klart och då kan man komma in 

och kommentera det man själv vill säga. Man ska vara en bra lyssnare och inte avbryta mitt 

i. (Cecilia, BF3) 

Genom lyssnandet har insikten om att andra ser saker på ett annat sätt vuxit fram 

och det tycks ha bidragit till ökad respekt och förståelse för andras synsätt och 

åsikter. Elevernas beskrivningar av samtalen visar tydligt att olikheter bejakas. 

Olika synpunkter och argument ställs mot varann i samtalen och det upplevs som 

viktigt att lyssna och respektera andras åsikter och tolkningar. Eleverna tycks inte 

sträva efter att enas om en tolkning, utan de är överens om att romaner går att tolka 

olika och att olika perspektiv berikar såväl läsandet som samtalandet. 

En annan aspekt av den socialisation som sker är att eleverna införlivas i en läs-

gemenskap. Att läsa samma texter bidrar både till att eleverna har något att prata 

med klasskompisar om och att det finns någon att diskutera texterna med.  

Man kan diskutera i gruppen på de här diskussionstillfällena, men också kanske medan man 

läser, att man kan prata med vem som helst i klassen om något som har hänt. Kanske… ”Ja 

men, vad ska vi säga om det här. Vad tycker du?” Och det känns mycket enklare att, jag vet 

inte, men jag vill i alla fall när jag läser prata av mig om vad som har hänt typ, och då är det 

ju mycket enklare om alla har läst så att de förstår situationen och kanske har något annat att 

säga om det. (Josefin, NA2) 

Om eleverna ska bli del av den läsande gemenskap som uppstår i gruppen krävs att 

de verkligen läser den text som ska läsas till varje vecka. För att kunna delta på 

samma villkor som övriga i gemenskapen fordras disciplin och självkontroll, både 

för att läsa det som ska läsas och för att sluta i tid.  

Alltså, jag tänker att, det kanske inte bara är mig, utan jag tror att det är många andra som har 

fått det här, alltså lite mer disciplin att nu ska jag läsa till ett visst mål och jag får inte läsa 

mer och jag liksom måste läsa till det målet. Det är både nån slags självkontroll för mig som 
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gärna vill sträckläsa böcker, men också för andra som kanske tycker att det är lite svårare 

med läsningen. (Klas, NA2) 

Arbetsformen ställer krav både innan och under samtalen. ”Alla ska ha läst boken, 

alla ska lyssna på varandra, inte stressa fram svar. Det finns de som tar tid på sig att 

svara” (Anna, BF3). Det krävs också att läsningen får plats i planeringen. Det 

regelbundna läsandet och deltagandet i en läsgemenskap har gjort att läsningen för 

många elever utvecklats till en vana. I någon mån fostras eleverna in i ett läsande 

förhållningssätt.  

Det bästa för mig har varit att jag har fått en rutin på läsandet, tidigare har det ju varit något 

jag ska göra på fritiden. Det är något jag tycker är kul, men jag prioriterar det inte alltid, 

eftersom jag har så mycket annat som pågår. Nu när vi sitter och läser, det är liksom en läxa, 

eller något som vi måste göra, så är det ändå en bra läxa. Det är något man ser fram emot och 

det finns en avsatt tid för att du ska kunna göra det, så jag tycker det är kul att jag får chansen 

och möjligheten att läsa böcker. Samtidigt är det jobbigt för då kan jag inte läsa något på min 

fritid som jag kanske vill. (Alice, SA1) 

Hur den läsande gemenskapen fungerar är beroende av de deltagare som ingår i 

samtalen. För att lärande ska ske menar eleverna att stämningen i gruppen är av stor 

betydelse. De betonar att gruppen ska vara trygg och att respekt för varandras 

åsikter är en grundläggande förutsättning. ”Ifall gruppen inte funkar så kommer typ 

ingen att våga prata” (Wilma, SA1). De relationella aspekterna av samtalet 

betraktas som mycket viktiga. Att träffas en gång i veckan och prata om texter och 

om frågor de annars kanske inte diskuterar tycks också ha en positiv effekt på det 

sociala klimatet i klasserna. ”Alltså jag tycker väl det bästa i samtalet är väl att man 

har varit i gruppen och är tillsammans. Alltså gemenskapen” (Oskar, EE1). 

Eleverna vittnar om att samtalen blivit ett sätt att lära känna klasskamraterna bättre. 

”Gruppen har jättestor betydelse. Sen tror jag också att boksamtalen har haft en 

ganska stor betydelse för vår klass överhuvudtaget, att vi kommit närmare 

varandra” (Alice, SA1).  

Eleverna lyfter också fram lärarens betydelse för den socialisation som äger rum. 

En svårighet som eleverna identifierar i samtalsledarrollen är att lyckas hålla igång 

samtalet utan att styra för mycket. 

Jag tycker att läraren ska vara så här… Ja, men mittemellan. Att om det verkar som det typ 

börjar dö ut i diskussionen att läraren kan komma in och liksom hjälpa till och föra det fram. 

(Moa, BF3) 

En viktig uppgift för läraren är att fördela taltiden och försöka få alla elever att 

prata. Läraren bör enligt eleverna också hålla ordning i klassrummet. ”Sen kan ju 

läraren styra lite grann ifall nån bara sitter där för att förstöra, att de... tar ut eleverna 

eller så där” (Felix, BA1).  

Genom att ta upp missade trådar, sammanfatta och använda elevernas yttranden 

underlättar läraren elevernas lärande samtidigt som hen modellerar såväl 

litteraturanalys som samtalsteknik. Läraren förbereder samtalet genom att läsa 

texten och konstruera uppgifter, men eleverna värdesätter att läraren också är 

flexibel. Eleverna är positivt inställda till att läraren själv träder fram som läsare 
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och de ser gärna att läraren läser samtidigt som eleverna för att kunna göra 

tolkningar på samma nivå.  

Jag tycker det är bra om de kommer med sina egna åsikter också och bidrar och diskuterar 

och inte bara ställer så här allmänna frågor utan säger saker vad de tycker också. (Linnea, 

ES2) 

Eleverna uppskattar att lärarens tolkning blir en av många, vilket bidrar till en 

symmetrisk maktrelation. ”Han säger frågan som en lärare men sen kommer han in 

som en elev som bara pratar, diskuterar som han var en av oss” (Elias, ES2).  

Litteratursamtalets subjektifierande dimension 
Samtidigt som samtalen erbjuder möjlighet till socialisation, att inordnas i 

ordningar individen själv inte styr över, så innebär arbetsformen en möjlighet till 

personlig utveckling i mötet med andra. Alla deltagande elever har i varje samtal 

tillfälle att lägga fram sina egna tankar inför andra och möta andras reaktioner på 

det sagda. De kan bryta in i världen och bli till som handlande subjekt inför sina 

klasskamrater (Biesta, 2006). Regelbundenheten i samtalen gör att denna möjlighet 

erbjuds vecka efter vecka. Eleverna tycks uppskatta att deras tankar sätter avtryck 

hos andra och att de egna uttalandena leder till diskussion. Särskilt tillfredsställande 

upplevs det att lyckas säga något som ingen annan tänkt eller att förstå något som 

inte andra förstått. I sådana situationer blir det egna jaget accentuerat genom mötet 

med andra. Vissa uppskattar att se att någon annan tänker likadant och andra att 

olika åsikter kommer fram. Oavsett om elever tycker lika eller olika utgör samtalet 

ett tillfälle att jämföra egna tankar med andras. Här uppstår det Langer (2017) 

beskriver som en spänning mellan personlig identitet och grupptillhörighet, mellan 

individualitet och anpassning. Förutom att våga visa vad man tycker och tänker 

uttrycker vissa elever att det genom samtalen har blivit lättare att stå för sin åsikt 

om andra tycker annorlunda.  

Alltså, jag tycker att jag har blivit mycket bättre på det här, prata typ, med varandra och lägga 

till saker, när nån annan har något att säga men också våga säga emot, det de… Om de har 

någon åsikt som inte jag tycker riktigt stämmer så vågar jag ändå säga så här att det kanske 

är så här eller så här i stället. (Linnea, ES2)  

I intervjuerna framträder bilden av samtalen som en arena där elever har möjlighet 

att utvecklas och växa i mötet med andra. Flera elever uttrycker till exempel att det 

har blivit lättare att framföra sina tankar inför andra. ”En sak jag kan se är att i alla 

fall jag har fått det mycket lättare att prata inför klassen och sånt där” (Wilma, SA1). 

I intervjuerna finns exempel på hur samtalen kan bidra till personlig utveckling. 

Att man vågar prata inför grupp. Och att du liksom... Vad heter det... Att du liksom vågar 

göra fel, och så här. Att ja... Man kan som brösta upp sig lite, i stället för att sjunka ihop. 

(Felix, BA1) 

För att lägga fram tankar inför andra krävs, förutom modet att tala, att eleverna har 

en åsikt. I samtalen upplever eleverna att de får möjlighet att forma åsikter när de 

lyssnar på andra och låter egna tankar möta andras. Genom läsning och diskussion 

om texter kan eleverna utveckla tankar om hur de själva skulle agera och reflektera 

i olika situationer. I mötet med andras tankar framträder det egna jaget tydligare.  
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Efter en tids läsande framgår det att litteratursamtalet kan påverka elevers bild av 

den egna relationen till litteratur. ”Och så när man väl har läst ut boken så är man 

så nöjd av att ha klarat av det. Det är så skönt. Att vara färdig med två böcker” 

(Cecilia, BF3).  Vissa elever som kanske tidigare inte läst tycks börja identifiera sig 

som läsare och för vissa kan läsandet införlivas i deras habitus.  

Jag brukar inte läsa så mycket på fritiden, men faktiskt efter att vi gjorde det här med, alltså 

att vi läste varje vecka, som jag som har fått in ett bättre flyt och jag kan börja läsa hemma 

böcker själv, mycket enklare. Annars blir det som, man kanske har försökt läsa hemma någon 

gång men så har man lagt ifrån sig boken och så har man typ glömt bort boken typ. Men det 

är som att jag har blivit en mer van läsare faktiskt efter att vi har hållit på med så mycket 

böcker.  (Josefin, NA2) 

Det lyckade litteratursamtalet 

Det förefaller råda stor enighet bland eleverna om att ett bra samtal kännetecknas 

av att så många som möjligt deltar samt vågar och vill framföra sina åsikter. De 

faktorer som eleverna relaterar till sitt lärande är också sådant som de menar 

kännetecknar ett lyckat samtal. 

Allra bäst blir samtalet enligt eleverna när olika tolkningar av texten framträder. 

”Jag tycker också att lyckat är väl... När folk har olika åsikter om allting” (William, 

EE1).  Målet är att få till en riktig diskussion där olika tankar hakar i varandra och 

bidrar till att man tränger djupare in i ämnet.  

Det känns som att när man pratar om det högt och man får ta del av allas tankar så kan man 

ta det ett steg längre där och då. När man skriver sitter du ju inne med dina tankar och man 

kan inte spåna vidare på det. (Alice, SA1) 

Det är viktigt att lyssna på varandra och att respektera andras åsikter och tolkningar, 

utan att sucka eller komma med kommentarer.  

Inte heller sitta och halvsova för då känns det som att jaha, han lyssnar inte eller hon lyssnar 

inte och då tänker man… Jo, ja då vill man som ändå inte, då vill man inte fortsätta att prata 

heller. (William EE1) 

Yttre faktorer, som val av böcker, gruppstorlek och fysisk möblering lyfts fram som 

faktorer som kan påverka om samtalet blir lyckat eller inte. Vilka böcker som läses 

har betydelse för hur samtalet blir. Även om vissa elever menar att det kan vara 

skönt att slippa välja eller att det är svårt att välja bok själv, uppger de flesta att de 

gärna är delaktiga i bokvalet. Elevernas möjlighet till delaktighet begränsas av 

tillgången på klassuppsättningar, men många lärare har löst situationen genom att 

låta eleverna rösta mellan olika titlar. Det upplevs som viktigt att det finns en tanke 

bakom bokvalet. ”Vi vill inte känna att man bara tar de böcker som är lediga” 

(Cecilia, BF3). Det är viktigt att variera vilken typ av bok som läses. Eleverna är 

medvetna om att deras olika preferenser kan göra det svårt att hitta en bok som 

passar alla, men ett sätt att ”träffa rätt” är att utgå från ungdomar eller böcker som 

läraren tror att ungdomar gillar. Det kan vara bättre att försöka välja en bok som 

många tycker fungerar än att ta en bok som vissa älskar och andra hatar, till exempel 

en bok om fotboll, konstaterar en elev.  
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Möbleringen har också betydelse för hur samtalet blir. Det anses till exempel vara 

viktigt att ha ett eget rum för samtalen, så att man inte blir störd. ”Det är bra med 

byte av miljö, det blir trevligare, mysigare” (Anna, BF3). Eleverna tycker att det är 

viktigt att kunna se varandra i ögonen när de pratar och eleverna är överens om att 

man bör sitta en ring. Däremot går åsikterna isär när det gäller huruvida man bör ha 

en bänk framför sig eller inte.  

Ja, sitter man vid ett bord kan det bli att man lutar framåt och så här ser mer engagerad ut. 

Sitter man vid en stol kan det bli att man... ja, lutar sig bak och häng i huvet och börjar bli 

trött. (Anton, BA1) 

Även om gruppstorlek och gruppsammansättning anses ha stor betydelse för 

samtalet går det inte att avgöra vilken storlek som har fungerat bäst. Stora grupper 

framhålls av vissa som gynnsamma för att fördela talutrymmet rättvist, medan 

andra påpekar att det är svårare att komma till tals om man är många i gruppen. 

Många menar dock att mindre grupper är att föredra framför stora. 

Det lyckade samtalet tycks kännetecknas av väven som enligt Langer (2017) kan 

skapas i klassrummets litterära gemenskap. Eleverna har beskrivit lärandet i 

samtalen som intellektuellt (kvalificering), socialt (socialisation) och personligt 

(subjektifiering) och dessa tre aspekter är precis vad Langer menar kan uppstå i den 

litterära gemenskap som byggs. Eleverna vittnar om att samtalen har förändrat deras 

initiala bild av verken. Deras tolkningar har formats i mötet där de fått möta andras 

tolkningar och perspektiv. Dessa i sin tur har påverkats av elevernas olika bakgrund 

och erfarenheter. Det möte mellan textens och läsarens repertoarer som McCormick 

(1994) beskriver får också betydelse här. Eleverna har som läsare olika allmänna 

och litterära repertoarer. De tänker olika om livs- och värderingsfrågor, vilket har 

betydelse för hur de tolkar ett litterärt verk. De har också olika litterära repertoarer; 

de har olika inställning till och erfarenheter av litteratur. När de initialt läser hemma 

får den egna läsarrepertoaren stor betydelse, men när flera läsare med olika 

allmänna och litterära repertoarer möts för att diskutera en roman tycks mötet få 

stor betydelse för den fortsatta tolkningen av texten. Texten har samma allmänna 

repertoar, de värderingar som präglar texten, och samma litterära repertoar, text-

uppbyggnad och struktur. En enskild läsares möte med textens repertoarer påverkas 

av hur andra elever har mött texten. Detta händer varje vecka och formar de vävar 

som vävs i de olika klassrummen. Eleverna uttrycker att de uppskattar olikheterna 

och kanske kan spännvidden mellan olika repertoarer och tolkningar uppfattas 

avgöra storlek och form på väven. Eleverna uppskattar att få ta del av andras 

tolkningar och perspektiv och de värdesätter att elever tycker olika.  

Möjligheter 

En av de viktiga möjligheter som framträder i elevernas beskrivningar av litteratur-

samtalen är den positiva inställningen till samtalen. Många uttrycker att det är ett 

roligt sätt att arbeta med skönlitteratur och att det är intressant att diskutera texter 

med varandra. Stämningen under samtalen uppfattas som avslappnad och flera 

uttrycker att det är lugnt och skönt. Eleverna tycks vara medvetna om läsningens 

positiva effekter och flera uttrycker att de uppskattar att de tvingas läsa mer. Det 
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faktum att de faktiskt läser böckerna innebär att en grundförutsättning för lärande i 

detta avseende är uppfylld. ”Jag tycker det är bra för jag är en sån som inte gillar 

att läsa böcker så då är det typ bra att man blir tvingad till att läsa” (Cecilia, BF3). 

Många upplever att det är svårt att prioritera läsning när så mycket annat 

konkurrerar om uppmärksamhet, men när det blir en läxa, en rutin, så läses det i 

större utsträckning.  

Jag tycker att nu har man ju som förr, alltså före vi började med läsprojektet, läste man ju 

som aldrig en bok hemma eller nånting. Nu är det ju lite som att man, nu behöver man ju läsa 

för det och då före läsprojektet hade man lite mer emot att läsa, nu är det inte lika farligt om 

man säger så. Så jag har väl lärt mig lite mer att läsa, alltså personligt kanske lärt sig se från 

andra vinklar, eller hur man säger, alltså hur andra tänker. Hmm, jo, hur andra tänker och ser 

på saker och inte bara en själv. (William, EE1) 

Ytterligare en möjlighet som samtalen erbjuder är det gemensamma lärandet. Att 

alla i klassen läser samma bok öppnar upp för diskussion i och utanför klass-

rummet. ”Det blir lätt att diskutera. Man får ju bra diskussioner när alla har liksom 

läst samma bok” (Katarina, EK2). Att arbeta tillsammans med litteraturen ger också 

viss draghjälp. ”Ja, det blir ju mer gjort, speciellt om man inte tycker om att läsa. 

Det flyter på bättre när andra kan vara med” (Johan, FT1). Läsningen blir roligare 

och mer fokuserad. Genom att man pratar om texten vid flera tillfällen är det lättare 

att minnas innehållet och flera elever upplever dessutom att det är lättare att 

formulera sina tankar muntligt än i skrift.  

Eleverna betonar att samtalen om texterna gör att de förstår texterna bättre. De 

upplever att de lär sig mycket genom att i samtalen få ta del av andras tolkningar 

och perspektiv och de konstaterar att analysen fördjupas när de analyserar romaner 

tillsammans.  

Det gör att man får ta del av allas tankar och reflektioner, vad de har tänkt. Man ser det ur 

olika perspektiv och kanske kommer på nya saker om det man har läst som man inte visste 

förut. (Alice, SA1) 

Samtalen förefaller väcka engagemang och samhörighetskänsla i elevgrupperna. 

Det upplevs som spännande att fortsätta läsningen efter samtalen, eftersom nya 

tankar från samtalen påverkar läsupplevelsen.  

Att få höra vad de andra har tänkt när de har läst och få diskutera det. Det har ju gjort det mer 

intressant att läsa och fortsätta tänka på alla hypoteser som man då får. (Linus, NA2) 

Det lärande som sker gemensamt i samtalen ska också bedömas på individuell nivå. 

I en tid av resultatstyrning förefaller litteratursamtalen erbjuda en bedömning 

bortom kontroll, där elevernas prestationer framgår tydligt, men där bedömningen 

är utspridd över tid och därför möjliggör progression. Eleverna tycker att det är 

tydligt vilka som har läst, vilket de menar underlättar lärarens bedömning. ”Man 

märker ju ganska fort om det är någon som inte har gjort läxan” (Hilda, VO1). Att 

komma till samtalen och inte ha läst upplevs som besvärande, vilket motiverar dem 

att läsa. Samtalen präglas trots de bedömande inslagen av en avslappnad stämning 

enligt eleverna.  



35 

 

Alltså, det känns som att jag sitter och pratar med kompisar men jag tänker också på att jag 

måste komma ihåg att jag måste prata också så att läraren har något att bedöma, liksom.  

(Linnea, ES2)  

Eleverna uppger att de känner sig trygga i bedömningen och vet vad som bedöms 

och att de genom detta arbetssätt har möjlighet att visa upp sin läsförståelse 

kontinuerligt.  

Alltså jag tänker att det har varit bra att man har fått visa sin läsförståelse på många olika 

tillfällen. Det är liksom ett samtal varje vecka som har varit i ganska många veckor nu. (. . .) 

Helt plötsligt sitter man där med ett nationellt prov och så ska man svara på frågor om det, 

men då har man ändå fått visa tänker jag, sina kunskaper. (Klas, NA2) 

En svårighet som kan uppstå när det gäller bedömning är att samtalet inte går att 

återkomma till. Elever som inte kan delta i samtalet för att de inte har läst eller 

elever som inte vågar prata konstateras vara svåra att bedöma. 

Utmaningar 

Arbetssättet innebär också utmaningar. Elever som inte gillar att läsa upplever att 

det är stressigt och att det blir betungande, särskilt när de inte fått välja bok själv. 

Vissa uttrycker att det kan bli enformigt att arbeta på detta sätt hela tiden och skulle 

vilja ha en paus ibland. ”En till nackdel med boksamtalen är att det är ganska 

mycket stress, att man inte kan läsa klart och sen fokusera på annat, utan man måste 

alltid läsa” (Petra, SA1). 

Andra utmaningar rör själva samtalen och svårigheter att göra sig hörd. Dessa 

svårigheter kan ha flera förklaringar. Samtalen försvåras till exempel av att det kan 

vara ont om tid eller att det kan vara svårt att komma in i samtalet om diskussionen 

är hetsig. Trots att eleverna önskar att alla ska komma till tals blir det inte alltid så.  

De personer som tar mest plats kommer alltid att bli de personer som får mest sagt, och så är 

det ju bara naturligt, men jag tror ju att väldigt många som inte säger nånting har väldigt 

mycket viktiga saker att säga. (Andreas, SA2) 

Elever som är blyga eller har svårt att uttrycka sig muntligt kan ha problem att visa 

upp sina förmågor och vissa elever uttrycker sig bättre skriftligt. Risken är också 

att det man tänkt säga redan sagts av någon annan. Vissa elever behöver betänketid 

innan de ger sig in i diskussionen. 

Men jag tror också att vissa personer måste tänka innan de säger någonting. Om jag ställer 

en fråga så kanske de inte kan svara på den direkt utan måste sitta och bearbeta den ett litet 

tag. (Petra, SA1) 

Det framträder också utmaningar som går att koppla till elevernas heterogenitet. 

Elevers olika preferenser gällande böcker och olika läshastighet innebär vissa 

svårigheter.  

Alltså, vissa kanske läser snabbare än andra. Vissa har ju säkert svårare att läsa än vad andra 

har och vissa tycker om andra böcker än vad man själv gör. Att om jag tycker att den här 

boken var fantastisk, jättekul, så kan jag ha en kompis som tycker att den var hur tråkig som 

helst. (Alma, NA2) 
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Elevernas olikheter synliggörs i samtalen och det finns en medvetenhet om detta. 

”Alla blir ju inte nöjda med det man läser, böcker passar ju inte alla eller vissa 

typer” (Adam, SA2). Att variera genre blir därför viktigt. Samtidigt vittnar elever 

om hur samtalen fått dem att upptäcka nya genrer eller att ge romaner, som 

inledningsvis upplevdes som tråkiga, en chans. Skillnader i läsförmåga gör det svårt 

att avgöra hur mycket som ska läsas till varje vecka och att hitta rätt nivå.  

Folk har ju olika lätt och svårt att både läsa och ja, alltså det blir ju som svårt att ha nån nivå 

som passar alla. Det får inte vara för lätt för vissa och det måste inte heller vara för svårt för 

andra. Fast jag tänker att det är en svårighet när inte alla ligger på samma nivå. (Klas, NA2) 

Ytterligare en utmaning rör möjligheten att åka snålskjuts på andra elevers läsande. 

Den kultur som utvecklats, med samtal som pågår även utanför klassrummen och 

där man pratar om böcker och hjälper varandra, kan medföra att elever som inte har 

läst ändå har kunskap om bokens handling eller att de presenterar andras åsikter om 

texten som sina egna.  

Diskussion och slutsatser 
Det är tydligt att eleverna anser att litteratursamtalen inrymmer stor potential. Som 

svar på min första forskningsfråga kan konstateras att samtalen innebär lärande på 

intellektuell, social och personlig nivå i form av kvalificering, socialisation och 

subjektifiering. Den kvalificering som sker avser att eleverna anser sig ha utvecklat 

förmågan att förstå och analysera skönlitterära texter samt förmågan att uttrycka sig 

i tal och skrift. Socialisationen innebär att de har socialiserats in i en samtalsform, 

i rådande normer och värderingar samt i en litterär gemenskap. Denna grundar sig 

i både erfarenheter av att ha läst samma texter och i det som sagts under själva 

samtalen. Genom samtalen har eleverna uppmärksammats på hur olika de ser på 

texter och på vikten av att respektera andras tolkningar. Lärandet blir synligt och 

det blir också möjligt att se att förståelse av texter är konstruktioner. Samtalen utgör 

en arena där eleverna gång på gång, steg för steg, har möjlighet att lägga fram sina 

tankar inför andra och få möta andras reaktioner, vilket innebär att även 

subjektifiering äger rum.  

Den andra forskningsfrågan rör det lyckade samtalet; vad kännetecknar enligt 

elever i gymnasieskolan ett lyckat litteratursamtal? Eleverna uppfattar samtalet som 

lyckat när det råder balans mellan kvalificering, socialisation och subjektifiering. I 

ett lyckat samtal vill och vågar alla delta, där råder respekt för andras tankar och 

där berikar olika tolkningar och perspektiv den egna läsupplevelsen och bidrar till 

ökat lärande. Där bygger eleverna gemensamt en ny förståelse och skapar en väv i 

klassrummets litterära gemenskap. Det finns yttre faktorer som har betydelse för ett 

lyckat samtal; bokval, gruppstorlek och möblering, men vilka böcker som ska läsas, 

hur stor gruppen ska vara och hur klassrummet ska möbleras råder det olika 

uppfattningar om. Jag drar slutsatsen att det viktiga här är att som lärare vara lyhörd 

inför vad som verkar passa i olika grupper och att vara redo att förändra vid behov. 
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Den tredje forskningsfrågan handlar om de möjligheter och utmaningar med 

arbetsformen som identifieras av gymnasieelever som kontinuerligt deltar i 

litteratursamtal. Trots att det finns svårigheter med litteratursamtalen, så inrymmer 

arbetsformen stor litteraturdidaktisk potential. En vinst med samtalen ligger i att 

eleverna tycks uppskatta arbetsformen och att de faktiskt läser och förstår det lästa 

i större utsträckning. Genom att eleverna läser är den mest grundläggande 

förutsättningen för lärande i detta sammanhang uppfylld. Om läsning betraktas som 

lustfylld, vilket vissa elever vittnar om, eller att det alla fall inte är ”så farligt” att 

läsa, blir motståndet mindre. Elever vittnar om att samtal pågår även utanför 

klassrummet och det visar att böcker är närvarande i elevernas tillvaro i allt större 

utsträckning. Avståndet mellan läsande och icke läsande elever kan antas krympa 

och allt fler elever identifierar sig som läsare. För dessa har läsning blivit en del av 

deras habitus. Förutom personlig utveckling framträder sociala vinster i form av 

ökad gemenskap, vilket i förlängningen kan ha stor effekt på hela skolsituationen. 

De utmaningar som framträder i intervjuerna är att det kan upplevas som stressande 

att hela tiden läsa och att det är svårt att få alla elever att tala. Blyga elever kan ha 

svårt att komma till tals och vissa elever behöver längre tid på sig att tänka innan 

de kan formulera sina tankar i ord. Olikheter vad gäller läskompetens, preferenser 

och läshastighet kan också medföra svårigheter vid planering och val av böcker.  

I en tid då skolan präglas av mätningar och resultat utgör samtalen en frizon där 

bedömning kan ske hela tiden, utan att eleverna ändå verkar känna sig bedömda på 

ett pressande sätt. Ett enstaka samtal är inte avgörande, utan det kommer ett nytt 

nästa vecka och nästa. Eleverna beskriver stunden som lugn och avslappnad, sam-

tidigt som de ändå förefaller trygga i den bedömning som görs. Det lärande som 

sker är tydligt, vilket ger eleverna tillfälle till reflektion över sitt eget och andras 

lärande. De går in och ut ur texterna gemensamt och tar med sig andras tolkningar 

och tankar in i den egna läsningen och de konstaterar att andras perspektiv verkligen 

påverkar den egna läsningen och tolkningen. Samtidigt som elevernas framsteg är 

synliga och tydliga är de varken enkelt mätbara eller kvantifierbara i enlighet med 

NPM-idealet. Detta visar på en möjlig väg till ett lärande bortom kontroll och 

jämförelser. Att samtalen inte är möjliga att återvända till tycks inte medföra något 

större bekymmer för eleverna. I en skola där sjunkande kunskapsresultat blivit en 

viktig del av diskursen och där elevers psykiska ohälsa uppmärksammats kan 

arbetsformer som bidrar till lärande, engagemang och gemenskap få positiva 

effekter utöver dem som kan kopplas direkt till svenskundervisningen.  

Dagens skola präglas enligt Biesta (2011) av att fokus ligger på undervisningens 

kvalificeringsfunktion, medan socialisation och framför allt subjektifiering får stå 

tillbaka. Dessa båda är inte i samma utsträckning mätbara och har därför svårt att 

på allvar sätta sin prägel på skolan. Dessutom tycks subjektifiering och socialisation 

ofta utgöra varandras motsatser och dra åt olika håll. Det kan förefalla motsägelse-

fullt att utveckla sitt eget jag samtidigt som man socialiseras in i ett sammanhang 

där vissa normer och värderingar redan är rådande. Ändå tycks dessa båda aspekter 

av lärande dra åt samma håll i litteratursamtalen, eftersom olikheter bejakas i det 
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sammanhang där socialisationen sker. Här förefaller hög grad av socialisation och 

subjektifiering dessutom bidra till att förstärka den kvalificerande funktionen. I det 

som eleverna beskriver som det lyckade samtalet råder en form av balans mellan de 

olika dimensionerna av utbildning. Där vill och vågar elever lägga fram sina egna 

tolkningar av texter och livet, där möts deras tankar av respekt i ett forum som 

präglas av turtagning, där det är viktigt att alla ges och tar talutrymme och där man 

talar och lyssnar på varandra. När förutsättningarna för subjektifiering och 

socialisation är goda tycks kvalificeringen komma naturligt. Då lär sig eleverna av 

varandras tolkningar, kommer djupare i sin analys och tillgodogör sig ett alltmer 

litteraturvetenskapligt sätt att tala om litteratur. Det lyckade samtalet äger rum i 

skärningspunkten mellan de tre dimensionerna och samtalet omgärdas av faktorer 

som har betydelse för samtalet: texterna, tiden, gruppen, rummet och läraren. 

 

Figur 2: Det lyckade samtalet. Egen figur med utgångspunkt i Biesta (2011). 

En viktig fråga att ställa sig är om det finns subjektifieringar som inte möjliggörs i 

samtalen. Trots att det saknas en vilja att enas kring en tolkning eller tanke i 

samtalen och eleverna i stället bejakar förekomsten av olika åsikter, perspektiv och 

tolkningar, så är det rimligt att anta att det finns en inneboende begränsning i vilka 

subjektspositioner som är accepterade i gruppen, i synnerhet när eleverna använder 

sin literary transferkompetens. Vilken typ av subjektifiering som är tillåten i olika 

grupper och situationer varierar sannolikt. I detta sammanhang kan också lärarens 

närvaro ha betydelse. Dels kan lärarens närvaro begränsa vilka tankar elever vågar 

lägga fram, dels kan lärarens tolkningar och sätt att leda samtalet framhäva vissa 

subjektifieringar som mer önskvärda. Det kan också ifrågasättas om det verkligen 

ingår i skolans uppdrag att eleverna ska utvecklas på ett personligt plan. Att det är 

gynnsamt för individerna att få möjlighet att odla sin personlighet är sannolikt 

många överens om, men huruvida det verkligen är skolans ansvar att tillhandahålla 

också denna aspekt av lärande kan diskuteras. Även om det kan konstateras att 

subjektifiering och socialisation bidrar till kvalificering, är det viktigt att poängtera 

de knappast utgör krav för att uppnå de kvalificerande inslagen i litteratursamtalet. 

Det är möjligt att genomföra ett litteratursamtal på avancerad nivå, där elevernas 

förmågor utvecklas, även utan social gemenskap och bejakande av olika subjekts-

positioner. Däremot menar jag att det faktiskt ingår i skolans uppdrag idag att också 

fokusera på utbildningens subjektifierande dimension. Detta gäller inte minst i 
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litteraturundervisningen, där skönlitteraturens betydelse för elevernas personliga 

utveckling tydligt betonas i styrdokumenten vid sidan av de mer performans-

betonade inslagen (Skolverket, 2011). Resultatet från denna studie pekar dessutom 

på att de olika dimensionerna berikar varandra och skapar ett mervärde, en helhet 

som är större än delarna, vilket är ytterligare en drivkraft för att tillgodose alla 

dimensioner i undervisningen.  

Eleverna uppskattar att läraren har en tillbakadragen roll under samtalet, så länge 

samtalet flyter på och lärarens tolkningar av texten är en av många. Särskilt tydligt 

blir lärarens tolkning en i mängden om läraren inte har läst längre i texten än 

eleverna. Däremot är eleverna tydliga med att de vill att läraren ska framträda som 

läsare i gruppen. När lärare låter elevernas tankar styra samtalen kan det bidra till 

att ämnets inramning försvagas (Bernstein, 2000). Samtidigt kan regelbundna 

litteratursamtal bidra till att stärka en del av svenskämnet som tillhör ämnets allra 

heligaste. Om samtalen präglas av balans mellan olika läskompetenser och den text-

nära analysen är central kan en konsekvens bli att svenskämnets klassificering 

stärks. Samtal där texten åsidosätts till förmån för samtal om egna erfarenheter, 

eller där texten bara är en utgångspunkt för att tala om ämnen som skildras i boken, 

tenderar däremot att försvaga gränsen mellan svenska och andra ämnen.  

Det går inte att utläsa några tydliga skillnader mellan hur elever från olika program 

och årskurser ställer sig till det lärande som sker i litteratursamtalen, till vad ett 

lyckat samtal innebär eller till möjligheter och utmaningar med arbetsformen. 

Tvärtom är det mönster som framträder i materialet gemensamt för elever oavsett 

program och ålder. Det var ungefär lika många flickor och pojkar som intervjuades 

och inte heller här syns skillnader i hur eleverna förhåller sig till samtalen. 

Avsaknaden av tydliga skillnader är i sig ett intressant resultat, inte minst då studien 

elever från många olika program ingår. Jag tror att detta kan ha flera olika 

förklaringar. Samtalandet och mötet med andra fyller en viktig plats i människors 

liv och i dagens resultatstyrda skola erbjuds inte denna typ av möten i tillräckligt 

stor omfattning. I undervisningens stoffträngsel och tidsbrist får samtalandet ofta 

stå tillbaka. Att regelbundet få utbyta tankar med klasskamrater, i en kontext som 

präglas av gemensamt lärande, är emellertid något som ungdomarna i studien finner 

mycket tilltalande. I en skola där bedömningsdiskursen är stark och där prov och 

betyg tillmäts stor betydelse, utgör de möten som litteratursamtalen erbjuder en 

skarp kontrast. Tillfredsställelsen över att få bli till i mötet med andra, att bli ett 

subjekt, är något allmänmänskligt, som går bortom studieinriktningar och kön.  

Vilka implikationer har denna studie för litteratursamtalets plats i svensk-

undervisningen? En viktig slutsats är att eleverna i så stor utsträckning som möjligt 

bör få arbeta tillsammans med texter. För detta talar såväl den utveckling och det 

lärande som sker som elevernas positiva inställning till arbetsformen. En annan 

slutsats är att i denna arbetsform ligger en möjlighet att komma ifrån den mätkultur 

och resultatfixering som präglar skolan idag, utan att för den skull ge avkall på vare 

sig kunskapsutveckling eller bedömningsmöjligheter. Samtalen tycks möjliggöra 

ett lärande bortom mätning och kontroll, där både jaget och viet får utrymme.  
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Vidare forskning 

I denna studie finns stöd för viss tidigare forskning. Eleverna som har deltagit i 

studien är, precis som eleverna i Nordbergs (2014) forskning, generellt positiva till 

fiktionsläsning. De har svårt att prioritera läsningen, men uppskattar att läsandet 

blir en vana och att de tvingas att läsa. Denna studie visar också, precis som 

Tengbergs (2011) att elever är positivt inställda till litteratursamtalet som arbets-

form. De många studier (Johansson, 2005; Kåreland, 2009; Olin-Scheller, 2006, 

Schmidl, 2008; Torell, 2002) som visar på svenska elevers svaghet vad gäller 

performanskompetens får däremot inget tydligt stöd. Eleverna tycks medvetna om 

att olika kompetenser har betydelse och beskriver hur både textnära analyser och 

egna erfarenheter berikar samtalen. Tänkbara orsaker till att båda kompetenser 

präglar samtalen kan vara både att samtalen genomgående varit lärarledda och att 

lärarna genom projektets fortbildande inslag också blivit alltmer medvetna om 

begreppet läskompetens. Detta avspeglas sannolikt i elevernas erfarenheter och kan 

i så fall utgöra ett stöd för Nordbergs (2017) slutsats att eleverna är kompetenta 

läsare som kan anpassa sig till vad som efterfrågas av dem.  

Det finns behov av fortsatt forskning om litteratursamtalets plats i gymnasiets 

svenskundervisning efter 2011, då gymnasiet fick en ny läroplan och styr-

dokumenten i svenska förändrades. GY11 betonar performanskompetens i högre 

grad, vilket gör att situationen kan ha förändrats sedan merparten av studierna som 

beskrivits här gjordes. Även om Johanssons (2015) avhandling kom 2015 

analyserar den elever i det ”gamla gymnasiet”. Nordbergs (2017) studie bygger 

delvis på elever som studerat under GY11, men då eleverna i studien utgör den 

andra årskullen med de nya styrdokumenten är det troligt att dessa inte riktigt hunnit 

sätta sin prägel på undervisningen.  

Tengberg (2011) menar att glappet mellan forskning och skola riskerar att 

konsolideras genom att forskningen framhåller litteratursamtalens potential vid 

sidan av de praktiska misslyckandena. Inte sällan ges lärarna skulden för att 

samtalen inte blir bra. Lärarna säger sig välja litteratur enligt en princip medan 

forskningen visar att de väljer enligt helt andra principer (Lundström, 2007). Även 

om lärarna vill låta elevernas tankar styra samtalen, styr de själva genom att ställa 

slutna, styrande frågor (Wirdenäs, 2014). De tar för mycket talutrymme, men 

förklarar ändå för lite (Tengberg, 2011). Samtalet blir ett förhör i stället för en 

meningsskapande dialog (Eriksson Barajas, 2002) och när lärarna konstruerar 

uppgifter till texterna försvåras elevernas läsning (Nordberg, 2017). Dessutom 

väljer de böcker som eleverna finner ointressanta (Olin-Scheller, 2006). Lärarna 

vill väl, men misslyckas ständigt. Litteratursamtalet, som i forskningen framställs 

som ett fint ideal, blir i undervisningen något som lärarna gång på gång misslyckas 

med att realisera.  

Ett tänkbart sätt att överbrygga glappet mellan teori och praktik är större inslag av 

lärarmedverkan i litteraturdidaktisk forskning. Det finns lärare som har forskat i sin 

egen praktik (Asplund, 2007; Bommarco, 2006; Elmfeldt, 1997), men de utgör 

undantag. Vargas (2017) studie visar tydligt på den potential som finns i samarbetet 
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mellan forskare och lärare. Undervisning är till karaktären relationell och kunskaper 

om relationerna i klassrummet är en tillgång för att verkligen förstå vad som sker. 

Att få syn på detta kan vara svårt som utomstående observatör. Ett samarbete mellan 

forskare och lärare innebär andra möjligheter. Läraren känner eleverna, deras 

studierelaterade styrkor och svårigheter samt miljön. Hen vet en hel del om deras 

relationer och om deras liv utanför skolan. Läraren vet vad de läst förr och har ofta 

god insikt vad gäller elevernas repertoarer, läserfarenheter och preferenser. Allt 

detta gör det möjligt att tolka utfallet i ett litteratursamtal på ett annat sätt än vad 

någon utifrån kan göra. Läraren kan se en utveckling hos en elev, som för en 

utomstående inte imponerar, för att läraren vet på vilken nivå eleven startade. 

Läraren kan veta varför det är viktigt för en viss elev att koppla det lästa till något 

självupplevt och läraren kan se storheten i ett förtroende eleven ger sina klass-

kamrater. För en utomstående forskare kan ett elevyttrande reduceras till en literary 

transferblockering, medan läraren kan se vad Biesta (2006) kallar elevens försök 

att bryta in i världen som handlande subjekt. Läraren besitter kunskap om 

kontexten, om hur kunskaper är distribuerade i den aktuella gruppen och hur språket 

brukar användas av deltagarna. Detta innebär emellertid också att det kan vara svårt 

för läraren att distansera sig från upplevelsen, att betrakta skeendet på ett objektivt 

sätt och att systematisera det studerade. Det är möjligt att andra saker kommit fram 

om lärarna i ovan nämnda studier varit delaktiga i analyserna av resultaten, 

förklaringar till skeenden som är svåra att tolka ur ett utifrånperspektiv. I Vargas 

(2016) studie samverkar lärare och forskare även i tolkningen och det bidrar kanske 

till att hennes bild av samtalens realiserande är mer positiv än övriga forskares.  

Flera av de studier av litteratursamtal som genomförts har studerat samtal där 

läraren inte har varit närvarande (Olin-Schellers, 2006; Asplund, 2010). I de studier 

där lärare varit närvarande är just lärarens agerande i samtalen ofta det som 

studeras. Studierna är ofta baserade på ett litet antal samtal i ett fåtal grupper eller 

på elever vid särskilda program på gymnasieskolan. Denna uppsats bidrar med att 

analysera det lärande som sker i lärarledda texttolkande samtal ur elevperspektiv. 

Fokus är elevernas erfarenheter, men studien grundar sig i ett område som lärare 

lyft fram som angeläget och därför är resultatet sannolikt av intresse för yrkes-

verksamma. Förhoppningen är att denna undersökning kan ha bidragit med att fylla 

vissa av de luckor som finns. Eleverna läser enligt GY11 och studien är i hög grad 

praktiknära. Eleverna som deltar studerar vid många olika program och ett stort 

antal lärarledda litteratursamtal ligger till grund för det resultat som kommer fram. 

Dock belyser denna studie enbart elevers erfarenheter av litteratursamtal. Det vore 

intressant att vidare undersöka hur lärare som deltar i samtalen ser på elevernas 

lärande och på arbetsformens möjligheter och utmaningar. Det vore också av vikt 

att följa elevers lärande i ett längre perspektiv. Vad händer med elever som arbetar 

på detta sätt under hela gymnasietiden?  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Att läsa tillsammans 

Vilka fördelar ser du med att alla i klassen läser samma bok? 

Vilka nackdelar ser du med att alla i klassen läser samma bok? 

Om du jämför gemensam läsning och bearbetning av texter med enskild läsning och 

enskild bearbetning – vilka skillnader ser du? 

 

Att lära sig av litteratursamtal 

Vad har du lärt dig av arbetsformen? 

Inom vilka områden har du utvecklats? Ämnesmässigt? Personligt? (Literary transfer- 

och performanskompetens?) 

 

Det goda samtalet 

Hur tycker du att ett lyckat litteratursamtal ser ut? 

Vad har varit bäst i samtalen? Ge exempel. (Guldkorn) 

Berätta om din egen roll i samtalen.  

Får du möjlighet att uttrycka dina åsikter/tankar?  

Berätta om ett tillfälle då du har känt dig nöjd med din insats.  

Under samtalen får du lyssna på vad andra elever säger om texterna. Vilken betydelse har 

lyssnandet för dig? Vad ger det dig att lyssna på vad andra elever säger under samtalen?  

Vilka råd vill du ge till lärare för att samtalen ska bli så bra som möjligt?  

Vilken betydelse har gruppen för samtalet?  

Vad kännetecknar ett gott samtalsklimat? Vad krävs för att du ska våga och vilja framföra 

dina tankar i samtalet? 

 

Svårigheter med arbetsformen 

Vilka svårigheter ser du med arbetsformen?  

Hur skulle man kunna arbeta för att undvika dessa svårigheter? Hur skulle du vilja lösa de 

problem du ser?  

 



 

 

 

Bilaga 2: Informationsbrev 

 

Till elever som deltar i svensklärarnas aktionsforskningsprojekt, Strömbacka 
2018/2019 

Information om aktionsforskningsprojektet Skönlitteratur i 

undervisningen 

Hej! 

Under läsåret 2018/19 genomför 15 svensklärare vid Strömbackaskolan ett 

aktionsforskningsprojekt som syftar till att undersöka lärares och elevers upplevelser av 

gemensam, kontinuerlig läsning och bearbetning av det lästa i litteratursamtal. Vår 

förhoppning är att hitta väl fungerande sätt att arbeta med skönlitteratur i skolan och 

därigenom utveckla undervisningen.  

Under hösten har vi läst regelbundet och samtalat om det lästa i 15 klasser, bland annat i 

din klass. I vår kommer vi att analysera vad elever och lärare har skrivit om arbetssättet 

och vi kommer också att genomföra intervjuer med två elever per klass. Eleverna 

intervjuas parvis av en annan svensklärare än den som undervisar i klassen. Om fler än 

två elever i en klass är intresserade kommer urval att ske genom lottning. Intervjuerna 

äger rum på skoltid. De tar ca 30 minuter och kommer att spelas in för att senare skrivas 

ut och analyseras. Svaren  kommer att behandlas på så sätt att ingen obehörig kan ta del 

av svaren och redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen av deltagarna kan 

identifieras (d.v.s. konfidentialitet). Deltagande i intervjuerna är frivilligt och den som 

väljer att delta kan när som helst avbryta sin medverkan.  

Lärarna som genomför studien handleds i processen av skolforskare Ulrika Bergmark från 

LTU. Även andra forskare deltar på olika sätt för att koppla resultatet till forskning. Studien 

kommer att presenteras muntligt för andra lärare i juni 2019. Resultatet kommer också 

att användas i en magisteruppsats som projektledare Sara Viklund skriver läsåret 2019/20 

(Umeå universitet). Det är också tänkbart att studien kommer att presenteras skriftligt i 

andra former, till exempel i artiklar och böcker, samt muntligt vid exempelvis konferenser. 

Klasser som har deltagit i projektet kommer att få ta del av resultatet genom sin 

svensklärare.  

Om du har frågor rörande projektet kan du vända dig till din svensklärare eller till 

projektledare Sara Viklund. Elever som ska delta i intervjuerna kommer att kontaktas av 

intervjuande lärare. 

Med vänliga hälsningar,  

Sara Viklund 

 

 

 



 

 

 

Jag har tagit del av informationen och väljer att delta i studien, det vill säga ger mitt 

samtycke till att intervjun med mig får användas i studien.  

 

Underskrift: 

 

Namnförtydligande: 

 

Datum: 

 


