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Sammanfattning 

Litteratursamtalet i svenskundervisningen är ett ämne som under de senaste åren väckt stort 

intresse. Forskning visar på hur gynnsam denna typ av undervisningsform är för eleverna och 

deras metakognitiva utveckling. Det har dock sagts att denna undervisningsform inte är så 

vanlig i undervisningen som forskare kunnat önska. Därmed blev syftet med denna 

undersökning att försöka utreda hur de intervjuade lärarnas uppfattning kring ämnet var samt 

vilka faktorer i skolans organisation som kan utvecklas för att göra litteratursamtalet till en mer 

naturlig del i klassrummet. Materialet består av semistrukturerade intervjuer med fem 

yrkesverksamma lärare på en skola i Norrbotten. Resultatet visar på lärares optimistiska syn på 

litteratursamtalets möjligheter i undervisningen men visar också på att det genom en 

organisationsförändring skulle komma att utnyttjas mer och effektivare.  
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Förord  

Jag vill börja med att tacka alla lärare jag kommit i kontakt med under denna 

studies gång. Jag vill tacka för deras öppenhet och engagemang som lett till att 

denna studie varit möjlig att utföra. Tack vare att de öppnat upp sig kring sitt 

arbetssätt och sina erfarenheter av litteratursamtalets möjligheter i 

undervisningen har jag haft möjlighet att komma fram till ett så förtroligt resultat 

som möjligt.  

Jag vill också passa på att tacka alla fina studiekamrater som gjort dessa fyra år 

till en rolig, intressant och lärorik upplevelse. Dessa studieår hade aldrig varit 

detsamma utan er. Tack vare er är jag många erfarenheter och insikter rikare. Jag 

har under dessa fyra år även berikats med bekantskaper och vänner för livet, 

vilket inte är att förringa.  

Tack även till nära och kära som i vått och torrt lyssnat, bollat idéer och 

framförallt stått ut med allt prat kring ämnet litteratursamtal, trots att det kanske 

inte ansetts lika intressant i er värld som i min. Ni har inte bara lyssnat på allt 

prat, ni har stöttat när det varit som kämpigast och ni är en stor del till att detta 

arbete slutligen blev klart. Framförallt tack till min kära dotter som visat på stort 

tålamod under dessa fyra månaders arbete på denna uppsats. 

Slutligen vill jag tacka min handledare Ingemar Friberg som ständigt granskat 

denna rapport med sina kritiska glasögon. Det har hjälpt mig att kontinuerligt 

granska mitt skrivande och tänkande och slutligen lett till en god utveckling hos 

mig som student. 
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1 Syfte  

 

Syftet med detta arbete är att belysa klasslärares uppfattningar kring 

litteratursamtalet, dess möjligheter i undervisningen samt huruvida de anser sig 

få tillgång till de resurser som krävs för att utföra litteratursamtalet så att det 

gynnar eleverna på det sätt som forskningen hävdar. Arbetet syftar till att svara 

på följande frågor:  

Hur ser litteratursamtalet ut i den undervisning lärarna bedriver kontra vad 

forskningen kallar litteratursamtal? 

Vilka faktorer i huvudsak anser de påverkar att litteratursamtalet är möjligt att 

bedriva eller inte bedriva i den befintliga undervisningen?  

Hur ser de att litteratursamtalet skulle kunna utvecklas i undervisningen och 

vilka resurser skulle hjälpa att göra denna utveckling möjlig?  

 

1.1 Inledning 

 

Den sociala läsningen handlar om att ge eleverna möjlighet till att stödja 

varandra i deras förståelse och fortsatta arbete kring den lästa texten, skriver 

Axelsson och Jönsson (2009). Läsningen påverkar ens upplevda värld medan 

den upplevda världen påverkas av textvärlden. Eleverna har alla olika 

bakgrunder och tidigare erfarenheter som gör att de upplever och förstår en text 

olika. Genom samtalet ges de möjlighet att se världen ur varandras perspektiv, 

vilket Axelsson och Jönsson menar är grunden till demokrati (2009). 

Under alla mina verksamhetsförlagda utbildningar har jag inte stött på den form 

av litteratursamtal som forskningen redogör för och som jag i följande 

bakgrundsavsnitt kommer redogöra för. Den form av läsning jag mestadels mött 

i verksamheten är den så kallade tysta läsningen som sker i den ”bänkbok” 

eleverna valt. Jag har heller inte stött på någon form av uppföljning kring de lästa 

böckerna. Eleverna läser klart och sedan går det vidare med nästa bok. Det sker 

alltså inget utbyte mellan eleverna kring böckerna eller någon form av 

uppföljning från läraren. Det andra fenomen jag sett är högläsning som läraren 

gör i helklass i början av morgonen som en lugn start eller i slutet av dagen. 

Under denna läsning är det enda samtal jag upplevt kring boken när man stannar 

upp för förklaringen av svåra ord eller en mindre resumé kring vad som hände i 

boken vid det föregående lästillfället.  

Med dessa observationer i bagaget under de fyra år jag läst till lärare har jag 

alltmer börjat fundera kring vad anledningen är till att litteratursamtalet inte 
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utnyttjas i undervisningen trots den samlade forskningen som pekar på hur 

givande det är för eleverna. Vad är lärares attityd till litteratursamtalet och hur 

anser de att det finns möjlighet till att tillämpa denna i deras undervisning med 

de resurser de har till förfogande? Kan det vara så att forskning visar på hur 

elever lär sig under bästa förhållanden men att den inte tar hänsyn till 

verksamhetens upplägg och rådande resurser? Tengberg nämner i sin bok 

Samtalets möjligheter (2011) att det inte utförts någon studie kring huruvida 

forskningen är givande för den verksamhet som den ska implementeras i. Detta 

behöver belysas då forskningen ska ligga till grund i skolans verksamhet 

(Skolverket, 2017). 
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2 Bakgrund 
 

I denna del har jag valt ut forskning som är av vikt för att förstå betydelsen av 

litteratursamtal i undervisningen, hur det går till, vilka faktorer som påverkar ett 

lyckat samtal kring litteratur samt vad det slutligen mynnar ut i för kunskap hos 

eleverna. Jag har även valt att belysa hur litteraturanvändningen i skolan 

utvecklats genom tiderna för att skapa en djupare förståelse för varför forskning 

inom skolan är av vikt för elevernas utveckling. 

 

2.1 Litteraturen i praktiken genom tiderna 

 

Synen på hur man bör arbeta med litteraturen i undervisningen har under det 

senaste århundradet förändrats i hög grad. I början av 1900-talet var läsningen 

och samtalet kring denna väldigt styrd. Man talar om hur man efter läsningen 

som lärare skall kräva svar ” med fullständiga satser” (Thavenius, 1999). Fokuset 

under läsningen skulle även ligga på elevens betoning detta för att läraren skulle 

se att eleven verkligen förstod det som lästs. Efter att elever utfrågats av läraren 

ägnade man sig sedan åt att elever själva fick återberätta vad de tidigare läst. 

Denna form av litteraturläsning förutsätter att man anser det finnas en rätt eller 

fel tolkning av texten. Detta är en form av monologisk undervisning som Dysthe 

(1996) valt att benämna det och det har kommit att kritiseras mycket. Detta 

klassrum genomsyras av att läraren, den kunniga, delger till den som inte redan 

vet, eleven. Kunskapen som lärs ut är redan innan lektionen börjar förutbestämd. 

Om eleverna får i uppgift att diskutera en bok, ska samtalet leda till ett facit eller 

en så kallad rätt tolkning (Dysthe, 1996). Man sökte, som Molloy (2008) 

uttrycker det, författarens mening med texten. Denna form av pedagogik tar 

alltså inte hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter.  Under den senare halvan 

av 1900-talet kom denna form av pedagogik att starkt kritiseras, mycket 

beroende på att läsprocessen fick ett eget forskningsfält.  

I förslaget till riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling (SOU 1948:27) 

tar man avstånd till denna arbetsform och menar att denna form av pedagogik 

skapar osjälvständiga medborgare. Man ville denna reform av skolan säkerställa 

att demokrati skulle vara ett ledande begrepp: 

Uppfostran och undervisning skola bygga på grundval av fri forskning och fri opinionsbildning 

och således, istället för att utgå från en definitivt fastställd samhällsorganisation och 

samhällsuppfattning, skapa förutsättningar för en på medborgarnas egen insikt och vilja grundad 

samhällsuppfattning. (SOU 1946:31) 

I reformen uttrycks även viljan i att göra eleverna införstådda med att varje insikt 

kan bedömas ur olika perspektiv och att böcker inte nödvändigtvis har ett enda 

budskap. Detta tankesätt som växte fram under andra halvan av 1900-talet är det 

som går att relatera mest till dagens läroplan för den svenska grundskolan. Enligt 
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denna ska skolan främja att eleverna utbildas till demokratiska medborgare 

(Skolverket, 2017). Parallellt med detta växte vad man kallar receptionsteori 

fram. Denna teori förklarar hur texter tolkas olika beroende på läsare. Denna 

form av pedagogik som växte fram fokuserar snarare på läsare och text i en 

relation, även kallad transaktion (Rosenblatt, 2002).  

I detta avsnitt har jag haft för avsikt att belysa svenska ämnets utveckling och 

anledningen till skolans förändring. Utvecklingen visar också skolans flexibilitet 

och betydelsen av forskningen för och hur detta skapar möjligheter för elevers 

utveckling till demokratiska medborgare. Vidare finns det även andra begrepp 

som berör litteratursamtalet och som behöver förstås i syfte med att förstå syftet 

med detta arbete. Varför man i skolan bör använda litteratur och hur man kan 

arbeta med denna för att sedan förstå hur det kan tänkas gynna eleverna är något 

jag presenterar i nästkommande avsnitt.  

 

2.2  Varför skönlitteratur?  

 

Langer (2017) menar att för att förstå betydelsen av litteraturen inom skolan 

måste man först förstå vad litterär förståelse är. Litterärt tänkande utvecklar inte 

bara elever som personer, utan även dem i sociala och intellektuella 

sammanhang. Litteraturen ger varje person möjlighet att upptäcka sig själva och 

omvärlden (Langer, 2017). Litteraturen ger oss därmed möjlighet att se på saker 

bortom här och nu och ger eleverna nya perspektiv. Även Rosenblatt (2002) 

menar att litteraturens mångfald ger eleverna möjlighet till att komma i kontakt 

med många olika karaktärer som låter dem leva sig in i olika perspektiv. 

Litteraturen öppnar även upp för att uppleva och reflektera kring olika synsätt. 

Det gemensamma för dessa synsätt är att de visar att litteraturen ger eleverna 

större möjligheter att införliva kunskaper kring andra människor och deras 

livsåskådningar samt att den ger eleverna en större insikt om sig själva. Detta 

leder sedan till ökad förståelse för omvärlden.  

Rosenblatt (2002) menar att man som människa i ett demokratiskt samhälle 

måste ha förmågan att föreställa sig de konsekvenser som kommer av politiska 

och ekonomiska alternativ och att människan måste kunna tänka rationellt kring 

känsloladdade frågor. Detta är något som litteraturen förbereder människan för. 

Som Molloy (2008) skriver i sin avhandling ska läsningen inte bara handla om 

igenkänning för den egna individen. Det handlar om att genom litteraturen 

granska sina egna uppfattningar kring såväl politiska som sociala frågor. 
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2.3 Litterära föreställningsvärldar 

 

Föreställningsvärld syftar till en persons förståelse av världen vid ett visst 

tillfälle (Langer, 2017). Det är textvärldar i vårt inre som är uppsättningar av 

våra idéer, bilder, frågor, argument samt förväntningar och föraningar som fyller 

våra tankar när vi läser. Detta gör således att föreställningsvärldarna skiljer sig 

mellan individer beroende på ens kulturella och personliga erfarenheter. De 

litterära föreställningsvärldarna är i ständig utveckling. Langer (2017) har 

identifierat fyra återkommande faser som bygger upp våra föreställningsvärldar 

under tiden vi läser. Dessa faser är inte linjära utan de kan återkomma 

närsomhelst under läsningens gång beroende på läsaren och dennes interaktion 

med en viss text. Fas ett handlar om att läsaren bygger upp fakta kring texten för 

att kunna göra sig en föreställning om vad texten kommer att handla om. Vi tar 

till oss ledtrådar och försöker skapa ordning. I denna fas bygger 

föreställningsvärlden mycket på våra tidigare kunskaper och erfarenheter. Fas 

två beskriver vidare hur vi fördjupar oss i textvärlden. I denna fas använder vi 

oss av ny information för att gå bortom det vi redan vet sedan tidigare. Man 

ifrågasätter motiv, känslor, orsaker relationer samt innebörder. Nästkommande 

fas, tre, syftar huvudsakligen till att utöka vår kunskap genom att använda våra 

utvecklande uppfattningar. Våra tidigare föreställningsvärldar sätts på prov, 

genom att den ny tillägnade kunskapen sätts i relation till det vi redan visste. Den 

sista fasen handlar om att stiga ur och objektifiera upplevelsen. I denna fas 

begrundar vi och analyserar, dömer samt kopplar upplevelsen till andra 

upplevelser. Langer (2017) menar att dessa faser är nödvändiga att ta tillvara på 

i undervisningen, då det ger oss möjlighet att tänka på samma företeelse ur olika 

synvinklar.  

Rosenblatt (2002) talar också om hur läsningen är en transaktion mellan två 

parter. Det innebär att de båda parterna påverkas av varandra. När man som 

läsare möter texten gör man det med olika personliga element. När man sedan 

möter texten med de olika personliga elementen som personlighetsdrag, tidigare 

händelser samt föreställningar kommer dessa att påverka vad texten förmedlar 

till läsaren och vilka olika tolkningar som uppstår av en text beroende på vem 

mottagaren är.  

Gemensamt har Langer (2017) och Rosenblatt (2002) alltså påvisat hur 

litteraturen inte enbart påverkar oss personligen, utan vi påverkar även 

litteraturen. Detta innebär att när vi diskuterar texter med flera personer som har 

olika bakgrunder, tidigare erfarenheter och personlighetsdrag kan vi inte 

förutsätta att alla påverkats likadant av den lästa texten. Detta innebär att vi inte 

kan säga huruvida elevernas tolkning är rätt eller fel. Vi kan inte heller förutspå 

vad varje person har lagt vikt på vid läsningen. Detta är något vi bör ta med oss 

inför samtal med elever kring böcker.  
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2.4 Metakognition  

 

Metakognition är när en person har förmåga att reflektera över sina egna tankar 

(Skolverket, 2017). Rosenblatt (2002) och Langer (2017) påvisar i sina böcker 

att samtalet kring litteratur handlar om att medvetandegöras om sina tankar och 

få upp ögonen för andra människors åsikter. Enligt Skolverket (2017) ska 

metakognition vara en del av lärandeprocessen i skolan för att eleverna ska 

främja sitt lärande. Langer (2017) förklarar att de diskussioner eleverna får delta 

i kring en text ger dem goda förberedelser för deras kognitiva utveckling. Även 

Dysthe (1996) nämner vikten av samtalet som en del i undervisningen för att 

eleverna ska lära sig reflektera över sitt eget lärande. Tengberg (2011) tillägger 

att litteratursamtalet ska benämna frågor hur texten påverkat läsarens eller dess 

tänkande i något avseende vilket leder till en metakognitiv utveckling hos 

eleverna. Vidare framhåller han att eleverna, genom att aktivt vara delaktiga i att 

styra innehållet i ett litteratursamtal själva kommer att iscensätta lärandeobjektet 

och får en ledande roll i kunskapsbildningen. 

Sammantaget kan vi se att dessa forskare alla är överens om att samtalet kring 

litteraturen bör finnas som undervisningsform, detta för att sträva mot skolans 

mål kring att främja elevernas deltagande i sitt eget lärande. Samtalet kring 

litteratur är bevisligen en positiv faktor för att utveckla elevernas metakognition. 

Dessa begrepp (föreställningsvärldar, metakognition och litteratursamtal) har 

alltså valts ut för att kunna belysa vikten av att inte bara läsa litteratur utan också 

att samtala om den och kring den för att läraren ska få en förståelse för elevers 

identitet, vilket är vad litteraturläsningen ska leda till, enligt läroplanen i svenska 

ämnet för grundskolan.  Samtalet öppnar även upp möjligheten för eleven att ta 

den ledande rollen i sin kunskapsbildning. Vidare diskuterar jag hur man skulle 

kunna skapa detta i klassrummet som lärare för att utveckla sin undervisning. 

 

2.5 Hur skapar man litterära föreställningsvärldar i klassrummet? 

 

Det finns många aspekter som måste beaktas innan man planerar sin 

undervisning. Ett lyckat litteratursamtal handlar inte enbart om att samtala för 

samtalandets skull. Eleverna måste dels ha tilltro till sina egna kunskaper och att 

man kan lära av varandra. Dock har elever under alla tider lärt sig att läraren och 

läroböckerna besitter kunskap och Dysthe (1996) visar hur eleverna föredrar att 

lyssna till läraren, då denna anses veta vad den talar om, snarare än att lyssna till 

sina klasskamrater.  Det torde vara den mest grundläggande regeln för att skapa 

ett klimat som ska inspirera till samtal kring litteratur och utvecklandet av 

litterära föreställningsvärldar. Dysthe (1996), Rosenblatt (2002) och Langer 

(2017) är dock överens kring ett antal andra faktorer som bör finnas i ett klassrum 

för skapandet av litterära föreställningar.  
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För att eleverna ska känna att de vågar uttrycka sina egna tankar kring en text 

måste miljön vara förknippad med trygghet (Rosenblatt, 2002) samt att eleverna 

måste vara öppna kring att utbyta tankar med varandra (Langer, 2017). Detta är 

väsentligt då föreställningen av litterära världar ska grunda sig på elevernas 

erfarenheter och inte på ett givet facit (Rosenblatt, 2002). Det innebär att ett stort 

ansvar vilar på läraren att vara medveten om att inte avspegla förutfattade 

meningar utan snarare att uppmuntra eleverna till att reflektera och dela med sig 

av sina tankar. En ivrig lärare kan lätt påverka eleverna genom att dela med sig 

av sina egna tankar kring det lästa och på så vis hämma eleverna, då eleverna 

hellre kommer uttala sig kring vad de tror att läraren förväntar sig höra än att 

samtala kring sitt eget tänkande (Langer, 2017). Detta leder till att eleverna inte 

komma utforska och begrunda sina egna tankar.  

I ett föreställningsbyggande klassrum måste man inse att gruppen består av flera 

olika personliga individer med olika identiteter, som var och en är komplexa. 

Alla dessa elever är sedan individer som hela tiden bygger föreställningsvärldar 

och att dessa inte är beständiga. Om man som lärare tar hänsyn till detta kommer 

eleverna stimuleras till att vidareutveckla sina tolkningar. Att skapa litterära 

föreställningar handlar om att vidga sina tankar genom att vetgirigt söka efter 

nya horisonter. Genom ett gemensamt samtal kommer elevernas egna tankar 

påverkas, vidareutvecklas och bygga vidare på varandra, då samtalet gör det 

möjligt för dessa att utforska olika möjligheter och därmed ompröva våra 

ursprungliga åsikter (Langer, 2017).  

För att skapa ett sådant klimat i klassrummet måste man låta eleverna vara de 

som tar makten över samtalet så att läraren inte styr eleverna. Dock har många 

lärare svårt att släppa kontrollen över situationen då de inte vet hur samtalet 

kommer att arta sig och värdefull undervisningstid möjligtvis skulle gå till spillo. 

För att eleverna ska få möjlighet att utforska olika tankar på ett fenomen måste 

läraren uppmuntra eleverna till att ställa frågor. Det är dock också nödvändigt 

att alla svar lyfts fram och tas på allvar (Dysthe, 1996).  Som lärare bör man även 

ställa autentiska frågor som manar eleverna till att utveckla sina svar.  
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2.6 Betingande faktorer för litteratursamtalet  

 

Det finns ingen entydig och av alla accepterad metod hur litteratursamtalet bör 

se ut i undervisningen. Den modell för litteratursamtal som Aidan Chambers 

(2017) har arbetat fram kallar han för boksamtal (book talk). Chambers 

understryker att boksamtal inte är en form av pedagogik utan snarare en 

inriktning på hur samtalet kring böcker kan utformas. Det är dock ett användbart 

redskap i undervisningen och därför har jag i denna uppsats valt hans tankar 

kring litteratursamtalet. Jag har även valt att lyfta fram Tengbergs (2011) 

forskning kring litteratursamtalet och vad man bör tänka på i undervisningen för 

att de båda argumenterar kring faktorer som påverkar huruvida det mynnar ut i 

ett lyckat och lärorikt samtal. Tengbergs (2011) studie kring litteratursamtalet 

går även att relatera till vad Langer (2017) och Rosenblatt (2002) skriver om att 

använda dialogen i samtalet för att skapa flerstämmighet i klassrummet. Vidare 

understryker Tengberg (2011) hur man genom dialogen kan bli medveten om det 

egna jaget i relation till omvärlden.  

Hultin (2006) menar att litteratursamtalet handlar om att lära sig samtala 

reflekterande och kritiskt och att dess syfte är att vi ska höra oss själv säga det 

vi tänker och därmed få en djupare förståelse för vår tanke.  

Chambers (2017) anser att samtalet kring böcker inte ska handla om pratandet 

för pratandets skull. Utan han har arbetet fram en inriktning där han framhåller 

tre olika ingredienser som ett boksamtal innehåller. Den första handlar om att 

utbyta entusiasm, där någon uttrycker att man läst en bra bok. Sedan samtalar 

man vidare om innehållet i boken, vad man gillade och ogillade. I den andra 

fasen utbyter läsarna frågetecken med varandra. Läsarna diskuterar tillsammans 

och försöker få en förståelse för vad texten handlar om vid just den tidpunkten. 

Chambers understryker att det är vid just det tillfället just den tolkningen är 

gjord. Det innebär dock inte att en annan tolkning inte kunde ha gjorts av samma 

grupp vid ett annat tillfälle. 

Den sista handlar om att utbyta kopplingar eller mönster man själv 

uppmärksammat i boken. Det kan handla om motiv, händelser eller personer. 

Detta för att kunna skapa ett sammanhang kring den lästa texten. Boksamtalet är 

inte ett organiserat samtal där en fråga automatiskt leder till en annan fråga. 

Samtalet kan föras mellan olika faser och samtalet styrs helt av läsarnas behov. 

Men samtalet leder till en gemensam reflektion, där syftet är att ge tankar form 

(Chambers, 2017). Med det sagt bör samtalsledaren inte helt låta samtalet utföras 

i ett enda virrvarr, utan bör snarare ha färdiga frågor formade som hjälper läsarna 

att föra samtalet vidare. Där ska man som samtalsledare tänka på att ställa frågor 

som hjälper läsarna att föra samtalet vidare. Chambers lägger stor vikt vid att 

miljön ska vara trygg och att läsarna måste känna att deras tankar respekteras 

och att alla tankar är värt att berättas. Frågor som han utformat i sin modell ”jag 

undrar” handlar om att ställa öppna frågor som är uppmuntrande. Han 
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understryker också vikten av att undvika varför-frågor då denna fråga är för stor 

och komplex för yngre läsare och därmed kan det leda till att läsaren snarare ger 

upp sitt försök att förklara, än uppmuntras till att göra det. Även Tengberg (2011) 

talar om vikten av öppna frågor som tenderar att göra eleverna mer engagerade 

i samtalet samt att detta skapar ett samtal som inte blir styrt i någon riktning.  

Tengberg (2011) skriver att eleverna under ett litteratursamtal tillåts att inta 

auktoriteten i klassrummet och att elevernas erfarenheter får ta plats. Detta gör 

dem till aktiva deltagare och därmed aktiva i deras egen produktion av kunskap. 

Det handlar inte enbart om att eleverna ska vara de som aktivt svarar på frågor. 

Tengberg (2011) har i sin studie uppmärksammat att eleverna tenderar att vända 

sig till läraren, snarare än till varandra, om läraren är den som formulerar och 

ställer frågorna, vilket innebär att samtalet skulle gynnas om eleverna själva var 

de som ledde samtalet i såväl fråge- samt svarsformulering. En alltför 

genomplanerad frågemall inför samtalet kring en text kommer även att leda till 

att elevernas spontana och kreativa dialog inte ges utrymme. När läraren skapar 

dessa frågemallar inför lektionen finns det även risk för att samtalets innehåll 

kommer att präglas av vad läraren anser vara viktigt snarare än vad eleverna valt 

att fokusera (Tengberg, 2011).  

Det är också viktigt inför samtalet att man valt en text som eleverna kan relatera 

till. Detta bidrar till att de känner en angelägenhet till att samtala kring ämnet 

(Tengberg, 2011). Men det är inte bara texterna som är av relevans för att 

utveckla elevernas förmågor i undervisningen. Som lärare måste man vara 

medveten om didaktikens vad-fråga i planeringen av samtalen. Det handlar om 

att alltid ha i åtanke lärandemålet och utifrån det välja bok. Om samtalet 

innehåller allt för faktarelaterade frågor kring händelser och karaktärer så 

tenderar eleverna att fokusera mer på detta. Detta i sig kommer även att signalera 

till eleverna att läraren försöker finna ett givet svar, även om läraren poängterat 

att så inte är fallet. Studier visar även att det inte sker någon utveckling hos 

eleverna och deras litterära förståelse då frågorna kräver kortare svar eller på 

förhand givna svar ur texten. Därmed är det av vikt att använda sig av öppna 

frågor. Man bör i samtalet fokusera på elevernas reaktion på den lästa texten och 

tillåta dem att analysera sina tankar och slutsatser snarare än att fokusera på 

handlingen.  

Vidare förespråkar Tengberg (2011) att det inte enbart handlar om att eleverna 

bör vara analytiska under det rådande samtalet efter läsningen av en text. 

Eleverna måste uppmuntras att under läsningens gång tänka. Detta innebär att 

eleverna medan de läser bör lära sig förutspå, begrunda och dra paralleller till 

tidigare erfarenheter.  

Sammantaget kan man i Chambers (2017) och Tengbergs (2011) syn på 

litteratursamtalet se att en gynnsam faktor i ett lyckat samtal handlar om att 

uppmuntra eleverna till en dialog med varandra snarare än till läraren. Dessa två 

förespråkar vikten av att läraren håller en passiv roll under samtalet för att inte 
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påverka vare sig innehållet i samtalet eller elevernas egna tolkningar kring 

texten. Ju aktivare roll läraren har i samtalet, desto mer kan elevernas tolkningar 

påverkas utan att läraren är medveten om sin påverkan. Genom att betinga eller 

bekräfta en elevs yttrande kan lärare komma att lägga en värdering hos eleverna 

vilket i sin tur påverkar deras tolkningar. Som lärare bör man även vara 

medveten om att inte kliva in i diskussionen alltför snabbt efter att eleverna givit 

ett svar. Detta kan komma att påverka elevernas utvecklande av litterärt 

tänkande. Eleverna kan gynnas av att läraren ibland upprepar ett givet svar för 

att ge de andra eleverna tid att begrunda uttalandet för att sedan komma med sina 

tankar kring det. Om läraren däremot kliver in i samtalet med en ny fråga är det 

möjligt att man styr in samtalet på en ny bana och inte tillåter eleverna styra över 

samtalet (Tengberg, 2011). Att tillämpa denna form av undervisning i skolan 

kräver att man motarbetar de dominansstrategier som används i undervisningen. 

Därmed kan det ta tid att bygga upp denna typ av undervisning och läraren kan 

komma att behöva kliva ut och se på sitt förhållningssätt objektivt så att man i 

sin yrkesutövning kan utvecklas och bli en bättre passiv deltagare.  

Trots att det finns stort potentiellt lärande i att utnyttja litteratursamtalet i 

svenska undervisningen är det något man inte ser ute i verksamheten så utbrett 

som forskare önskat. Detta kan ha att göra med att lärare har svårt att släppa 

auktoriteten och att dominansstrategierna som i skolan är så inarbetade att de 

kräver tid att arbeta bort.  Dock bör man inte se litteratursamtalet som en isolerad 

undervisningsmetod i svenskämnet utan man bör känna till vilka kvaliteter detta 

kan tillföra övrig undervisning som ett kompletterande element (Tengberg, 

2011).  

 

2.7 Litteratursamtalet kopplat till styrdokumenten  

 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, hädanefter 

refererad som Lgr11 (Skolverket, 2017), anges inte att litteratursamtalet bör 

användas i undervisningen. Men man kan läsa vilka mål som eleverna bör 

uppnått innan avslutade studier i årskurs tre. Dessa har jag plockat ut och 

kommer härmed dra kopplingar till boksamtalet och dess betydelse för elevers 

lärande. Jag har även valt att plocka ut citat ur läroplanens värdegrund.  

I skolans värdegrund går det att utläsa att ”skolan ska främja förståelse för andra 

människor och förmåga till inlevelse. Skolan ska även vara öppen för skilda 

uppfattningar och uppmuntra att de förs fram” (Skolverket, 2017, s. 7).  Lindö 

(2005) visar att högläsningen och textsamtalet ger barn möjligheter till att 

föreställa sig saker som inte är här och nu. Chambers (2017) understryker att 

högläsningen och boksamtalet uppmuntrar eleverna till att lyssna samt reflektera 

över andras åsikter.  
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Skolverket (2017, s. 9) fastslår att ”språk, lärande och identitetsutveckling är 

nära förknippade. Genom rika möjligheter till att samtala(..) ska varje elev få 

utveckla sina möjligheter till att kommunicera och därmed få tilltro till sin 

språkliga förmåga.” Körling (2017) förklarar att barn genom högläsningen lär 

sig att förstå vad litteratur är, vad den kan betyda för eleven själv, och dess 

omvärld, samt lär barnen dela uppfattningar och upphäver ensamhet. Westerlund 

(2009) visar att forskningen har kommit fram till att anledningen till att 

människor samtalar handlar om att upprätthålla gemenskap.  

När man läser vidare i svenska ämnets centrala innehåll för årskurs 1–3 kan man 

läsa mer förtydligande mål som undervisningen lägga grund till. Lgr11 

(Skolverket, 2017, s. 252) tar upp att ”i mötet med olika texter ska eleverna ges 

förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för 

omvärlden Eleverna ska även lära sig ”att lyssna och återberätta i olika 

samtalssituationer”. Chambers (2017) menar att ge sig in i ett samtal är en 

personlig önskan om att med andra försöka reda ut sådant som känns för 

komplicerat för att förstå individuellt. Varje individ gör upptäckter under 

högläsningen som när man sedan delar med sig av dessa bidrar till att alla lär sig 

mer om texten. Det handlar alltså om att ”slå sina kloka huvuden ihop” för att 

utveckla oss att tänka bättre framöver individuellt (Chambers, 2017).  Rosenblatt 

(2002) tillägger att litteraturen ger eleven möjlighet att ta del av andra 

människors visioner samt vinna insikter som kommer gynna individen. 
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3 Metod 
 

Resultatet från detta arbete grundar sig  på kvalitativa intervjuer som utgår ifrån 

en fenomenografisk ansats. Jag har valt att utföra semistrukturerade intervjuer 

med fem lärare på en skola i Norrbotten. Valet av denna metod har grundat sig i 

att jag anser lärarens åsikter kring implementeringen av litteratursamtalet i 

undervisningen är av högsta vikt. Detta då det är läraren som har bäst kunskaper 

kring vilka faktorer, i undervisningen, som påverkar huruvida det forskningen 

förespråkar är genomförbart eller ej. Arbetet grundar sig alltså i dessa lärares 

uppfattningar kring implementeringen av litteratursamtalet i undervisningen inte 

hur litteratursamtalet nödvändigtvis ser ut i verksamheten.  

 

3.1 Kvalitativ studie 

 

Då jag i denna studie har valt att undersöka hur lärare uppfattar möjligheterna 

till att använda sig av litteratursamtalet i undervisningen har jag valt den 

kvalitativa metod som Bryman (1997, s. 12) menar tar reda på människors 

attityder och uppfattningar om något. I och med att jag valt att samla in 

information genom intervjuer av lärare grundar sig min studie i att ta reda på 

åsikter kring ett fenomen, vilket är karakteristiskt för en kvalitativ studie, enligt 

Nylén (2005). Han tillägger att kvalitativa studier inte handlar om mätbar data, 

vilket mina intervjuer inte bygger på. De är alltså inte kvantifierbara. De syftar 

snarare till att se på saken ur flera erfarna lärares perspektiv, vilket enligt Kvale 

och Brinkman (2014) är ett sätt att få förståelse och bygga upp kunskap kring ett 

ämne. Detta är även kallat fenomenografi vilket jag beskriver nedan.  

 

 

3.2  Fenomenografisk forskning  

 

Fenomenografi kommer från grekiskans fainesthai och kan översättas till ”att 

visa”. Denna form av forskning koncentrerar sig på människors uppfattningar av 

omvärlden. En fenomenografisk studie har för avsikt att studera människans 

erfarande snarare än deras handlingar och beteende (Marton & Booth, 2000). I 

denna studie har jag alltså som intresse att studera hur dessa lärare erfar 

litteratursamtalet och dess möjligheter i verksamheten. Det innebär inte 
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nödvändigtvis att det gäller alla lärare utan snarare har detta arbete till syfte att 

utforska dessa lärares skilda eller liknande sätt att se på fenomenet 

litterastursamtal i verksamheten, dess möjligheter men också hur lärarna 

upplever att olika faktorer påverkar implementeringen av litteratursamtalet i 

undervisningen.  

 

3.3 Semistrukturerade intervjuer  

 

Jag har valt att intervjua lärare på en skola. När jag satte mig ner och funderade 

kring frågeställningar och upplägg insåg jag att jag ville att den erfarna läraren 

och dennas åsikt och uppfattningar var det som skulle ligga till grund för min 

studie. Denscombe (2016) skriver att intervjuer är det bästa sätt att använda sig 

av när man på djupet vill förstå personers uppfattningar och åsikter Jag har i 

denna uppsats valt att göra semistrukturerade intervjuer. I denna form av intervju 

har man redan formulerade frågor kring något man vill bygga upp kunskap kring. 

Denna form av intervju är dock mer flexibel och man låter respondenten vara 

den som anpassar ordningen samt att man accepterar längre och mer fria svar 

(Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). Strukturen under de olika 

intervjuerna har därmed inte alltid varit densamma under studiens gång. Jag har 

tillåtit respondenten tala fritt och sedan har vissa frågor blivit besvarade genom 

att respondenten talat fritt och resonerat kring ämnet. Ahrne och Svensson 

(2015) har även de formulerat att man genom semistrukturerade samtal kan få 

svar på andra frågor man inte nödvändigtvis hade i början av sin studie. Patel 

och Davidson (2011) skriver att struktureringen i dessa intervjuer är låg men att 

intervjun öppnar upp för respondenten att svara på frågorna med egna ord. Dessa 

intervjuer mynnar ofta ut i en nyanserad bild av vardagliga företeelser i den 

intervjuades värld, visar Patel och Davidson (2011).  

I en fenomenografisk studie är alltså intervjuerna data som samlas in (Marton & 

Booth, 2000). Det problematiska med intervjuer, menar dock Marton & Booth 

(2000), är det terapeutiska samtal som intervjun blir då den intervjuade ska 

förmedla sina tankar, då respondenten har makten att neka intervjuaren att ta del 

av dennas tankar eller helt enkelt förvilla intervjuaren. Därför ändrade jag mig 

under arbetets gång och insåg att den goda relation jag byggt upp till ett antal 

lärare under mina verksamhetsförlagda utbildningar är av större vikt än att 

intervjua så många lärare som möjligt eller på flera olika skolor, eftersom det tar 

tid att bygga upp det förtroende som krävs för en bra intervju.  
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3.4  Urval  

 

Ejvegård (2003) understryker vikten av att göra respondenten införstådd i vikten 

av den studie som utförs för att denna ska känna förståelse för att öppna upp sig 

samt svara så utförligt som möjligt på de frågor som ställs.  Patel och Davidson 

(2011) beskriver att relationen mellan intervjuare och respondent bör vara öppen 

och förtrolig så att respondenten kan svara utan att störas av några hämningar. 

Med detta i åtanke valde jag att intervjua lärare som jag kommit i kontakt med 

under mina verksamhetsförlagda utbildningar och därmed skapat en viss relation 

till. De lärare jag valt att intervjua har alla flera års erfarenheter av läraryrket. 

Jag har enbart valt att välja ut de lärare som är utbildade och som undervisar i 

ämnet i nutid, så att jag ska få så sanningsenlig bild av verksamheten och 

faktorerna inom undervisningen som påverkar huruvida litteratursamtalet är 

möjligt eller inte.  

Lärarna som jag har intervjuat har olika års erfarenhet av undervisning i skolans 

lägre åldrar. Jag valde att ta med lärare med olika års erfarenhet av yrket för att 

se huruvida det fanns skillnader i resultatet beroende på om de varit yrkesamma 

under längre eller kortare tid. 

 

3.5  Genomförande av intervjuer 

 

När jag utförde mina intervjuer valde jag att ta Ejvegårds (2003) intervjufällor i 

beaktande. Han skriver att en intervjuare som enbart gör anteckningar efter 

utförd intervju kommer förlora viktig information då minnet bleknar för var 

timme som går. Han skriver också att det är viktigt att har god tid avsatt för 

intervjun, så att respondenten inte känner att de måste ge korta och snabba svar. 

Han rekommenderar också att intervjun spelas in för att underlätta analysen av 

data. 

Jag valde därmed att boka in en intervju per dag, så att jag hade gott om tid att 

dels förbereda mig för intervjun men också för att inte behöva känna att jag hade 

begränsad tid med respondenten. Dessa intervjuer utfördes även i ett arbetsrum, 

efter att klassen slutat för dagen, på den skola där läraren undervisade. Detta 

gjordes så att jag visste att vi kunde samtala ostört utan att läraren kände stressen 

att få samtalet avklarat så fort som möjligt. Samtalet med läraren spelades in, 

med godkännandet av alla respondenter så att jag lättare skulle kunna gå tillbaka 

och analysera, jämföra och ordagrant kunna förmedla lärarnas uppfattningar. 

Som Ejvegård (2003) tar upp öppnar anteckningar upp för att glömma vissa 

aspekter men även omedvetet tolka de anteckningar man gör.  

Jag har även under intervjuernas gång haft i åtanke att inta en så neutral roll som 

möjligt, då Denscombe (2016) påtalar att man som intervjuare kan påverka 
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respondentens svar om denna tror sig veta vad jag förväntar mig höra av denna. 

Alltså är det enbart respondenten som talat och jag har inte belyst mina åsikter 

kring respondentens svar någon gång under intervjuns gång. 

 

3.6 Forskningsetiska överväganden 

 

Etik kommer från grekiskans ethos som betyder sed och bruk 

(Nationalencyklopedien), och Kvale (1997) menar att etiken ska omfatta hela 

forskningsprocessen. Det finns de aspekter som är överskridande för hela 

forskningen: samtycke, konfidentialitet, tillit och att under inga omständigheter 

skada deltagarna i forskningen. Vetenskapsrådet (www.codex.se) har ställt upp 

krav som ska följas under ett forskningsarbete och tre av dessa krav har jag tagit 

hänsyn till i min studie. 

Jag har ingått informerat samtycke med samtliga av respondenterna samt att jag 

även har informerat lärarna om vad detta innebär och därmed uppfyllt 

Vetenskapsrådets informationskrav. Det innebär att respondenterna är medvetna 

om att de är en del av en forskning (Ryen, 2004). För att hålla lärarnas identitet 

utom räckhåll för igenkänning av någon har jag valt att döpa lärarna till fiktiva 

namn och kommer inte att utelämna den skola forskningen är gjord i för att ingen 

i personernas närhet ska kunna räkna ut vilka de fiktiva namnen kan tillhöra. Det 

handlar om att upprätthålla den konfidentiella etiska aspekten i detta arbete. 

Samtliga lärare har efter informerandet av arbetets tillvägagångssätt samtyckt 

och deltagit utifrån dessa premisser.  

 

3.7 Analys av data 

 

Intervjuerna har transkriberats för att erinra mig om vad som sagts påvisar 

Descombe (2016). Data blir dessutom lättare att analysera, genom att forskaren 

kan gå tillbaka och lyssna på det sagda ordet. Yin (2013) menar att forskare 

kritiskt måste granska sina egna värderingar så att dessa inte påverkar analysen 

av data, så att resultatet inte blir fel tolkat. Jag har i transkriberingen valt att 

utesluta delar som inte har belyst det fenomen som står i fokus för detta arbete.  

Marton och Booth (2000) påtalar att forskning handlar om en lärande 

(forskaren), som söker efter mening och struktur i något fenomen. När man 

analyserar intervjudata innehåller denna uttalanden av respondenten som jag 

som forskare sedan ska analysera. Att analysera data innebär att man måste 

fokusera på det objekt man har för avsikt att belysa och söka flera variationer av 

detta, skriver Marton och Booth (2000). Jag har i denna forskning valt att 

avgränsa min analys av data som rör litteratursamtalet genom att försöka 

analysera hur alla respondenter resonerar kring de frågor jag ställt och 

http://www.codex.se/
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sammanfatta dessa i en resultatsdel. Sedan har jag under analysens gång försökt 

hitta skillnader och likheter i deras resonemang. Detta¨, menar Marton och Booth 

(2000), leder till ett utfall som visar hur individer på skilda sätt erfar ett fenomen. 

Till sist för att se vilka faktorer som påverkar användandet av litteratursamtalet 

i undervisningen analyserade jag sedan denna sammanfattning kring lärarnas syn 

på litteratursamtalet med den forskning som definierar litteratursamtalet samt 

dess användning och betydelse i undervisningen. Där försökte jag hitta de 

likheter och skillnader i vad läraren har för tillgångar och resurser i klassrummet 

med det forskningen, som jag redogjort för, menar skapar ett optimalt 

lärandetillfälle med litteratursamtal som användning.  
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4 Resultat  
 

Samtliga intervjuade lärare är överens om att skönlitteraturen och samtalet kring 

litteratur är en viktig del i undervisningen även om det ser olika ut i 

undervisningen kring litteraturen i samtliga klassrum. De allra flesta ser 

möjligheten till att använda skönlitteratur ämnesöverskridande men också som 

ett medel för att lära eleverna grundläggande demokratiska värderingar. Precis 

som Rosenblatt (2002) skriver handlar inte litteratur enbart om att få syn på sina 

egna åsikter utan även komma i kontakt med andra personers olika perspektiv. 

Som Charlotte belyser i sitt uttalande: ”I samtalet lär de sig ge och ta samt ta 

hänsyn till varandra. Att kunna lyssna på andras tankar och att se att man kan 

tänka olika men att allt är rätt” (muntlig kommunikation 2018-04-05). 

 

 

4.1 Arbetet med skönlitteratur i undervisningen  

 

Samtliga lärare säger att de använder sig av skönlitteratur i den dagliga 

verksamheten. Sätten att använda litteraturen i undervisningen skiljer sig åt på 

olika sätt. Men samtliga lärare använder litteraturen för högläsning, tyst läsning 

men framförallt för att skapa samtal kring ett gemensamt ämne med målet att 

bredda elevernas begreppsvärld. Som Charlotte förklarar i sin intervju så kan en 

lektion vigas till att samtala kring någon mindre fundering och att man genom 

det inte hinner särskilt mycket i sin undervisning. Dock menar hon att man under 

samtalet hjälpt eleverna att bredda deras begreppsvärld. 

Många av dem ser även möjligheter i att använda litteratur inte enbart i svenskan 

utan inom flertalet ämnen, bland annat för att starta samtal men också som en 

källa för igenkänning och diskussion av tidigare upplevda händelser hos 

eleverna. Litteraturen gör det även möjligt, enligt dessa lärare, att få fram de 

olika elevernas syn på ett fenomen och belysa att man kan tänka olika. Det 

handlar inte om att komma fram till ett rätt svar utan snarare att visa att man kan 

se saker olika och att inget är fel: ”Att kunna lyssna på andras tankar och att se 

att man kan tänka olika men att allt är rätt. 5+5 är alltid tio men i detta fall finns 

inget rätt eller fel utan man har genom sina erfarenheter sett olika saker i boken” 

(Hanna, muntlig kommunikation 2018-04-05). Samtliga lärare är även överens 

om att det inte handlar om mängden text man hinner läsa med eleverna som är 

målet, utan ibland kan en hel lektion ägnas åt att samtala om uttryck eller 

händelser där eleverna inte har förstått och visar att de vill lära sig och diskutera. 

Det är alltså viktigt att ha en planering kring lektionen, men ibland handlar det 
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även om att känna av var eleverna är och låta dem styra. Man kan emellanåt få 

låta den tänkta planeringen läggas åt sidan och vara flexibel för att eleverna hittat 

något under läsningens gång som de vill lära sig mer om. Detta helt i linje med 

vad Skolverket (2017) förespråkar angående metakognition där eleverna tillåts 

vara delaktig i sitt eget lärande. 

Det är dock inte vid varje tillfälle som eleverna samtalar om boken med 

varandra. Men det sker alltid något analytiskt arbete kring böckerna. Antingen 

skriver eleverna loggbok kring vad de läser, eller så kan de få färdiga frågor som 

ska besvaras efter läsningen där de måste träna på att analysera vad det lästa 

handlade om, varför en viss karaktär gjorde på ett visst sätt eller vad ett uttryck 

just i det sammanhanget betydde. Lärarna anser även loggböcker vara bra så att 

eleverna har möjlighet att gå tillbaka för att se de olika lästa böckerna och sedan 

kan de ha som uppgift att jämföra olika böcker de läst. I ett annat klassrum väljer 

läraren istället att använda sig av bokrecensioner där eleverna ska sammanfatta 

vad de läst, skriva ner roliga eller likväl krångliga begrepp samt göra ett eget 

avslut till en läst bok. Detta presenteras sedan i helklass där eleverna får 

diskutera orden och begreppen och det påhittade slutet. Sedan diskuterar man de 

olika versionerna av slutet. Förhoppningen med detta är att inspirera varandra 

till att hitta nya böcker att läsa som man kanske inte själv valt. Att hitta på ett 

eget avslut till en bok anser lärarna ger eleverna möjlighet till att analysera vidare 

kring boken. Det handlar om att eleverna då måste sätta boken i ett nytt 

perspektiv och fundera kring om det funnits ett annat möjligt avslut och vad detta 

istället kunde ha resulterat i.  

Den gemensamma tråden i ämnet handlar om att använda skönlitteratur som 

grund och förberedelse till samtal i olika ämnen. Lärarna visar genom sitt sätt att 

arbeta på att de tar tillvara på Langers (2017) tankar kring att tillåta eleverna 

bygga upp olika föreställningsvärldar under läsningens gång genom att 

uppmuntra dem till att analysera och ställa den nyvunna kunskapen gentemot 

elevernas tidigare kunskaper. Men ibland handlar det även om att skapa bilder i 

huvudet och få igång någon slags fantasi där man lever sig in och slutligen har 

fått en upplevelse. Ibland handlar det om att träna läskondis samt utveckla 

elevernas språkliga medvetenhet och ibland tar man till läsningen som en stunds 

avkoppling för hjärnan mitt under en matematiklektion. Trots de olika 

arbetssätten kan man uttyda att samtliga lärare använder litteraturen för att göra 

eleverna medvetna om att det händer någonting inom dem när man läser och att 

det som upplevs inom oss kan vara olika. De är alla tydliga med att förmedla till 

barnen att de olika upplevelserna inte betyder att någon har rätt eller fel utan att 

det snarare beror på att människor är olika och att det är det som är tjusningen 

med identiteter, vilket också är en av de förutsättningar som måste finnas i ett 

föreställningsbyggande klassrum (Langer, 2017). De är även noga med att visa 

eleverna att de är intresserade av att veta vad eleverna känner och upplever i de 

olika lässtunderna. De tror samtliga att det visar att läsningen inte enbart är något 

man utövar i skolan för att fylla ut tiden utan att det är viktigt att läsa men också 
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att förmedla och analysera det som upplevs när man läser eller i andra fall blir 

läst för. De framhåller även vikten av att visa eleverna intresse för deras 

tolkningar då det får eleverna att förstå att deras värderingar och åsikter värderas 

inom skolan och att detta skapar en djupare relation i klassen.  

4.2 Valet av skönlitteratur i undervisningen  

 

De intervjuade är alla överens om att valet av boken är viktig för planeringen av 

undervisningen i skönlitteratur. Samtliga påpekar att de försöker välja böcker 

som de vet skulle passa den klassen, med de individer de undervisar idag. Men 

många av dem menar dock att tiden till att välja böcker inte alltid räcker till. Det 

kommer ut böcker i snabb takt och många böcker är bra, men de är samtliga 

överens om att det är viktigt att först finna en bok som på något sätt går att koppla 

med alla elevers intresse, men sedan ska man också hinna läsa igenom den före 

undervisningstillfället så att man själv vet hur man ska lägga upp arbetet dels 

utifrån bokens handling men också för de individer de undervisar:  

Att välja böcker – det är ju det som är svårt. Jag vet ju att man kan säga så här att lärare ska inte 

kunna säga att man inte har tid att hålla sig ajour med vad som kommer nytt. Men så är det ju 

man har inte tid. (Kenneth, muntlig kommunikation 2018-04-05).  

En annan aspekt i valet av skönlitterär bok som kommer upp under de intervjuer 

jag utför är tillgången till böcker. Den skola jag utfört intervjuerna på har två 

mindre bibliotek, ett för lågstadiet och ett för mellanstadiet. Men de intervjuade 

lärarna menar att de flesta böckerna stått där sen urminnes tider och det är inte 

dessa böcker eleverna intresserar sig för idag. Skolan har gjort ett större arbete 

kring att rensa ut böcker och förnya titlarna i bokhyllan. Men det handlar om att 

böcker är dyrt och den ekonomin finns inte. Då återstår biblioteken i stan som 

en resurs för tillgång till böcker:    

Biblioteket i stan kan man ju gå till men det är ju det att jag.. hinner inte. Det är ju inte bara 

svenskan som jag ska hinna planera. Jag undervisar i alla ämnen och sen så ska man vara 

klasslärare och hinna med föräldrakontakten och sen då alla utbildningar, konferenser och möten 

som är på sidan om undervisningen. Allt det ligger ju på förtroendetiden och då får planeringen 

ta mindre och mindre tid. (Kenneth, muntlig kommunikation 2018-04-05)  

Tidsbristen resulterar därmed många gånger i att man förlitar sig på boktips dels 

från andra lärare men även från olika bokförlag eller samlingssidor på sociala 

medier. Det är dock inte heller optimalt, menar Charlotte:  

Ibland rycker man böcker från hyllan som någon annan har sagt att den där är bra. Men som man 

kanske själv känner att: njaaa, den där var nog inte så lyckad. Det är svårt med böcker vissa 

böcker kan en läsa utan problem medan en annan bok inte alls passar min berättarröst eller de 

individer jag undervisar. Sen funkar vissa böcker att läsa tyst medan de inte alls går att högläsa. 

(Charlotte, muntlig kommunikation 2018-04-05) 

 

Sammanfattningsvis är boken enligt dessa lärare en viktig del av 

litteratursamtalet. Dels för att skapa ett engagemang hos eleverna. En bok de kan 
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relatera till och sätta sig in i gör dem mer villiga att samtala. Det skapar också 

en djupare analys om det är ett ämne som eleverna brinner för. Utmaningen 

ligger dock i att hitta dessa böcker ur en uppsjö av böcker.  

 

4.3 Lärarens roll  

 

Efter dessa intervjuer är vägledare det ord som sammanfattar lärarens roll i ett 

litteratursamtal. Lärarens uppgift är inte att vara delaktig eller bjuda med sig av 

sina egna tankar. Utan läraren ska finnas där för att se till att samtalet flyter på 

men också belysa för eleverna att det tycker olika och sedan uppmuntra dem till 

att även kunna samtala kring vad detta kan bero på. Många lärare ser dock det 

Dysthe (1996) pratar om då det gäller att eleverna gärna vill lyssna till den mer 

kunniga, som i de flesta fall förknippas med läraren. Charlotte, en av de 

intervjuade lärarna, tror att detta kan ha sitt ursprung i hur klassrummet är 

utformat. När alla elever är samlade sitter de i sina bänkar och blickar framåt 

mot katedern, detta innebär att det är läraren som automatiskt hamnar i 

blickfånget hos eleverna och därmed söker de sig efter lärarens bekräftelse. 

Kenneth säger att eleverna många gånger redan från start frågar vad han själv 

tycker kring fenomenet och ibland är det svårt att få dem att sluta fråga kring 

det:  

Ibland får man helt enkelt spela dum. Jag har ingen aning, det har jag inte ens tänkt på. Satt 

såklart, handleda, och det är ju att lyfta upp. Ja men nu sa han så, ja men det kan ju vara så, för 

honom vi har ju olika perspektiv och olika åsikter och man får tycka lika eller olika. (Kenneth, 

muntlig kommunikation 2018-04-05) 

Det lärarna lyfter fram som deras främsta roll det är dels att bygga upp inspiration 

till att vela samtala och att ha en positiv attityd till det. Men den främsta 

uppgiften handlar om att visa och påminna alla elever om att man tycker olika 

och stundom lika, vilket eleverna behöver lära sig att acceptera. Det handlar om 

att bygga upp en klassrumsmiljö där ingen elev ska känna sig hämmad att dela 

med sig av sina innersta tankar och där relationen till varandra är respektfull och 

inbjudande till samtal. Det är vägledarens främsta roll och därmed tar det tid till 

att utforma litteratursamtalen i undervisningen. Lärarna är själva övertygade om 

att de som läsare måste visa sitt intresse för böcker och denna typ av 

undervisningsform. Att bygga upp detta innebär att man som läsare från början 

kan delta mer aktivt och visa eleverna hur de som läsare nyfiket letar olika 

perspektiv och tolkningar och gärna diskuterar dessa. Det handlar även om att 

träna eleverna på att fundera och diskutera varför deras olika tolkningar 

uppkommit. De tror dessa lärare gör eleverna mer medvetna om att deras 

erfarenheter påverkar dem mer än de kan tro och att man därmed bör vara 

ödmjuk mot varandra. I deras egen syn på deras roll i ämnet visar lärarna på att 

de genom sitt förhållningssätt försöker att påverka eleverna i den minsta möjliga 
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mån vilket är i enlighet med Langers (2017) tankar kring hur man bygger upp 

föreställningsbyggande klassrum. 

När man undervisar yngre barn måste man som vägledare också vara med i att 

ställa frågor för att få samtalet att flyta på när man märker att de fastnat, men då 

gäller det att ställa öppna frågor så att eleverna inte blir påverkade av lärarens 

åsikter. Detta menar lärarna att man lär sig med tiden. Sedan understryker lärarna 

att när man arbetat kontinuerligt utifrån denna arbetsform lär sig eleverna med 

tiden att diskutera med varandra snarare än att söka sig till läraren och dennas 

åsikt.  

 

4.4 Elevernas roll  

 

”Jag tycker det är lite kul och intressant att man är olika. Och jag vill att det ska 

vara så” (Gunde, muntlig kommunikation 2018-04-05).  

Denna lärares svar under min intervju sammanfattar det alla intervjuade lärare 

är överens om när det gäller elevernas roll i litteratursamtalet. Det finns dagar då 

vissa elever inte alls vill samtala och det finns även dagar då vissa samtalar mer 

än gärna. Det är alla lärare överens om och de anser att det måste få vara så. Det 

kan handla om att det ämne som diskuteras inte föll vissa elever i smaken, eller 

så har de inte någon erfarenhet att bidra med just för tillfället. Därför lägger 

lärarna ingen press på att få eleverna att samtala. Men bjuder in alla till 

diskussionen, men det är viktigt att se utifrån elevernas dagsform hur mycket 

man ska inbjuda. Sedan gäller det att ha koll på de som aldrig vill samtala och 

uppmärksamma dem angående vikten av att samtala under lektionerna. Om man 

sedan ser att detta inte hjälper har lärarna en plan för att sätta upp mål kring det 

men de anser alla att barn i de flesta fall vill visa vad de kan och gladeligen delar 

med sig av sina erfarenheter i samtalet. Detta visar sig tydligt när eleverna lärt 

sig att det inte finns några förväntningar på vad de ska svara. Det släpper den 

prestationsångest som många kan känna då alla barn vill göra rätt ifrån sig och i 

många situationer är rädda att svara fel. Därmed kan man se att under dessa 

undervisningsformer är eleverna mer pratglada än under andra former.  

Lärarna ser därmed alla elever utifrån deras olika individer och individanpassar 

undervisningen utifrån varje elev. De menar dock att man precis som i andra 

ämnen i skolan som lärare måste utmana eleverna. Detta är dock en arbetsform 

där man arbetar mycket med personliga åsikter och tolkningar och det menar 

lärarna kan för vissa skapa en viss reservation och därmed får man ta det varligt 

utifrån varje elev.  
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4.5 Faktorer som påverkar ett lyckat litteratursamtal  

 

När jag frågar lärarna hur man skulle kunna utveckla verksamheten för att 

litteratursamtalen skulle bli mer optimala och givande så är det två gemensamma 

komponenter som de alla framhåller. Det ena är framförallt tiden och antalet 

elever men också tillgången till resurser: ”Som jag alltid säger: Drömmen hade 

varit att vara 2 lärare i varje klassrum. Eller hur? Men nu är det ju inte så.” 

(Kenneth, muntlig kommunikation 2018-04-05).  I dessa klassrum är elevantalet 

mellan 23–25 elever och de anser att det inte är en optimal förutsättning för att 

få igenom ett lyckat litteratursamtal. De önskar att de kunde få in samtal i 

undervisningen som kändes som just samtal, där man kan sätta sig i ring och alla 

ser varandra när de talar. Att samtala om en bok och sitta med ryggarna mot 

varandra är inte inbjudande utan signalerar snarare till eleverna att det är fokus 

på läraren och då uppfattar de det genast mer som ett förhör när man ställer 

frågor. Det innebär också att de alla räcker upp handen då de vill säga något 

vilket också gör att många tappar tråden. Flera av lärarna framhåller att en klass 

där man kan sätta sig ner i ring där alla har möjlighet att se varandra i ögonen 

skapar mer naturliga samtal mellan varandra. Det tar också bort fokus från 

läraren och därmed söker inte eleverna lika lätt att ställa frågor direkt till läraren. 

Charlotte understryker detta: 

Det vore ju en dröm att ha en klass där man inte behöver räcka upp handen utan man kunde mer 

liksom titta ”nu var han färdig då kan jag prata. (Charlotte, muntlig kommunikation 2018-04-05) 

Det som alla intervjuade lärare förespråkar för att kunna genomföra 

litteratursamtalet är mindre elevgrupper, vilket innebär att de önskar fler 

tillfällen under skoltid då de kan undervisa i halvklass. Kenneths dröm om två 

lärare i varje klassrum är också en del av en lösning lärarna presenterar, för då 

skulle man lättare ha möjlighet till att dela upp klassen vid sådana tillfällen. Det 

handlar även om att ha möjlighet till att ge varje elev tid att vara eftertänksam, 

samtala och lyssna på varje elev utan att känna att tiden inte räcker till. Tid 

presenteras dock inte enbart som ett problem under undervisningstillfällena, utan 

de menar att planeringen till ett bra samtal är viktig. Som jag presenterat tidigare 

handlar det om att hitta en bra bok, hinna läsa den men även att kunna planera 

vad man vill eleverna ska uppnå för mål under den lektionen samt upplägget för 

att ta sig dit.  

På denna skola har inte lärarna tillgång till fler rum som de vid behov kan nyttja 

utöver sitt klassrum. Detta är något som jag, under intervjuerna, märker att 

lärarna ser sig kunna ha användning av. Den gemensamma faktorn tiden räcker 

inte till för att möblera om klassrummet så att eleverna kan sitta i ring i helklass. 

Om det funnits fler rum att ha till förfogande skulle det finnas mer möjligheter 

till att samla hela klassen i ring och samtala. Det ger dock inte eleverna mer tid 

till samtal, men det skulle göra det fullt möjligt för alla att ha en dialog kring ett 
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ämne i helklass och därmed skulle man få in litteratursamtalet mer kontinuerligt 

i undervisningen.  
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5 Slutdiskussion 
 

I detta slutgiltiga avsnitt tolkar och diskuterar jag det resultat som denna studie 

framkommit till detta i relation till den teori jag tidigare presenterat. Slutligen 

kommer detta även mynna ut i vilka erfarenheter jag kommer att ta med mig ut 

i mitt yrkesamma liv samt förslag till vidare forskning.  

 

5.1 Metoddiskussion 

 

Denna studie, har som tidigare presenterats, grundat sig på en fenomenologisk 

metod. Jag valde att intervjua lärare och deras uppfattningar kring 

litteratursamtalet i undervisningen. Detta då det funnits tidsbegränsningar i detta 

arbete och därmed inte var möjligt att observera så många olika klasser under 

flertalet tillfällen. Observationer skulle därmed inte nödvändigtvis heller ha 

belyst lärarnas bakomliggande tankar kring de lektioner de hållit och inte heller 

skulle det nödvändigtvis belysa de frågeställningar jag satt upp för detta arbete. 

Christoffersen och Johannesen (2015) menar också på att kvalitativa intervjuer 

uppmanar informanten att belysa dennes erfarenheter och rekonstruera 

händelser, vilket inte är möjligt att observera. Därmed valde jag intervjuer som 

på ett beskrivande och detaljrikt sätt kan belysa lärarnas intentioner kring 

litteratursamtalet, dess möjligheter men också vilka faktorer som gör det svårt 

att införliva litteratursamtalet i undervisningen. Detta innebär alltså inte att det 

nödvändigtvis är så verkligheten ser ut. Respondenten kan under intervjuer ge 

svar de tror att intervjuaren vill höra (Trost, 2010). Jag har dock ställt mina frågor 

så öppna som möjligt samt försökt tänka på ett neutralt tonläge, så att inte 

respondenten ska kunna urskilja min ståndpunkt, vilket styrker validiteten i detta 

arbete. Jag har även före mina intervjuer varit noga med att förklara syftet med 

detta arbete och hur det kan gynna lärarna och därmed är det rimligt att anta att 

de valt att ge mig en så verklighetstrogen bild av deras yrkessituation som 

möjligt. Efter avslutad studie har jag dock insett att ett flertal pilotintervjuer 

skulle varit av positiv inverkan. Detta skulle innebära att jag haft möjlighet till 

att träna mig på intervjufrågorna i förväg innan gällande intervjuer. Detta skulle 

i sin tur leda till att jag varit mer förberedd på följdfrågor och hur jag sedan ska 

förhålla mig till svaren samt få vidareutvecklade svar utan att i sin tur påverka 

intervjuarna. Därmed skulle jag även haft möjlighet att se hur mina frågor 

lämpade sig i situationen och ändra dessa utifrån nyvunna insikter.  

I denna studie har jag också valt att intervjua lärare och deras uppfattningar av 

ett givet fenomen, i detta fall litteratursamtalet. Detta har inneburit att jag inom 

den givna tidsramen för detta arbete har kommit att begränsa antalet intervjuade 
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personer till sex stycken. Detta innebär att urvalet av lärarna inte är representativt 

för alla lärare verksamma inom skolan. Det visar snarare på hur dessa lärare 

uppfattar litteratursamtalet som undervisningsform. Min bedömning är att detta 

har gett mig och säkerligen andra en djupare bild av vad litteratursamtalet 

snarare än om jag använt mig av en kvantitativ metod som utgår ifrån att fråga 

så många lärare som möjligt. Detta hade kunnat ske i form av enkäter med frågor 

som jag skickat ut till lärare. Detta skulle dock innebära att svaren inte skulle bli 

lika detaljrika och ingående som vid en intervju och därför valde jag bort det 

alternativet.  

Jag är även medveten om att det finns andra faktorer såsom: tidsbrist och stress,  

om kan ha kommit att påverka det resultat som presenteras utifrån de intervjuer 

som jag sammanställt ovan. Detta har jag försökt ha i åtanke när jag planerat in 

de intervjuer jag genomförde. Detta gjorde jag genom att lägga det på en tid som 

inte krockade med deras undervisningstimmar samt utfört dem i lokaler som är 

mest ostörda. Dock var många av de intervjuade lärarna stressade under den 

tiden som intervjuerna bokades in då det låg i tid med nationella prov, lov och 

framtida bedömningar och tester. Detta innebar att en lärare planerade in mig på 

lunchpromenaden och intervjun hölls i samband med denna. Detta kan ha skapat 

distraktion för den intervjuade läraren och därmed påverkat svaren. När 

respondenterna själva ombads att välja en plats de skulle bli intervjuade på så 

valde samtliga lärare att använda sig av sitt arbetsrum som plats. Trots att 

Christoffersen och Johannessen (2015) menar att man ska undvika detta då det 

kan skapa en känsla av ett examenstillfälle snarare än dialog. Det är heller inte 

den optimala platsen då intervjun kan komma att störas av kollegor eller andra 

personer som kan komma att söka upp läraren i dennes arbetsrum. Under 

intervjun satte vi dock en lapp på dörren för att avvärja frågvisa kollegor och 

därför lev vi inte avbrutna. Samtidigt menar också Christoffersen och 

Johannessen (2015) att man gärna ska låta informanten vara den som väljer plats 

då de har möjlighet att välja en som känns trygg för dem så valde jag därmed att 

inte ändra deras önskemål om att hålla intervjun på skolan då denna aspekt 

kändes viktigare ur min synvinkel.  

Jag har inför mina intervjuer inte valt att delge lärarna intervjufrågorna på 

förhand. Detta då jag ville att de skulle ha möjlighet till att öppet samtala om 

deras erfarenheter kring litteratursamtalet i undervisningen. Jag tog även detta 

beslut då jag insåg risken att de skulle påverkas av flera andra faktorer på förhand 

innan intervjuer. Detta genom att prata ihop sig med kollegor eller med risk att 

de analyserade fram redan färdigställda svar som kanske inte alls låg till grund 

för deras tidigare erfarenheter utan snarare vad de ansåg förväntades av dem att 

de skulle svara.   
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5.2 Hur bedrivs litteratursamtalet i undervisningen i relation till 

forskningen? 

 

I min undersökning har jag upptäckt att lärarna vill att eleverna genom 

litteraturen ska tillägna sig mer kunskaper än enbart inom ordförståelse och läs-

flyt. Lärarna ser litteraturen som en kunskapskälla till demokratiska värderingar, 

mänskliga rättigheter samt en möjlighet till att få djupare insikt om det egna 

jaget. Litteraturen handlar även om att få eleverna att genom samtalet tänka 

kritiskt kring det lästa men även det tänkta. Det skapar möjligheter för eleverna 

att omvärdera sina tolkningar av världen och se saker ur olika perspektiv. 

Lärarna är medvetna om att läsningen skapar något inom eleverna och arbetar 

för att ta tillvara på dessa upplevelser. De ger eleverna tid till att läsa och 

begrunda texten och tar sedan tillvara på deras upplevelser genom att uppmana 

dem att analysera och på något vis dela med sig av sina tankar i ett efterarbete 

och de ger eleverna utrymme att aktivt delta i sitt eget lärande. Detta visar att de 

tar tillvara på de faser eleverna, enligt Langer (2017), genomgår under en 

läsupplevelse samt hur betydelsefullt det är att ha vetskap om dessa för att 

eleverna ska gynnas i sin utveckling. De är alla ense om att skönlitteratur är ett 

bra komplement i undervisningen som också tar tillvara på elevernas intressen 

och tidigare erfarenheter, vilket är i enlighet med vad Lgr11 (Skolverket, 2017) 

förespråkar. Lärarna redogör även för hur litteraturen inte enbart tar tillvara på 

elevernas egna erfarenheter utan snarare kan vidga deras perspektiv. Inte enbart 

genom att ta del av litteratur där de möter nya karaktärer och händelser, utan 

snarare i samtalet mellan varandra. Samtalet ger nämligen eleverna möjlighet till 

att ta del av varandras tidigare erfarenheter och se skillnader mellan olika 

identiteter. Detta i sin tur, påtalar lärarna, bygger en djupare relation hos eleverna 

och skapar en annan förståelse gentemot varandra. Detta är även grundläggande 

i ett föreställningsbyggande klassrum som Langer (2017) presenterar där man 

använder diskussionen för att ompröva sina egna tolkningar. Därmed tycker jag 

att dessa lärares klassrum bör anses som föreställningsbyggande då man kan se 

att de tar tillvara på de faser som Langer förespråkar.  

För att uppnå resultat av ett lyckat litteratursamtal vidhåller samtliga lärare att 

det är av största vikt att skapa ett klimat i klassrummet som är inbjudande för 

alla elever att delta i diskussion. Det innebär att man inom klassen arbetar med 

att respektera varandra och skapa en bra sammanhållning där alla elever kan 

känna att de kan delta i en diskussion utan att deras åsikter värderas på ett 

felaktigt sätt. De är även alla medvetna om Dysthes (1996) tankar kring hur 

läraren bör förhålla sig till samtalet för att inte styra samtalet efter lärarens 

värderingar. Därmed får eleverna vara de som styr över samtalet och lektionen. 

Det skapar möjligheter för att eleverna själva får ta ansvar över sina studier och 

ökar deras metakognition (Skolverket, 2017).  Lärarna ser snarare sig själva som 

vägledare som kliver in i samtalet med öppna frågor där de märker att eleverna 

är i behov av hjälp att ta sig vidare i diskussionen. De påtalar också om att genom 
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kontinuerligt arbete med denna undervisningsform så lär sig eleverna i sinom tid 

att läraren inte söker något givet svar utan känner sig trygga i att diskutera deras 

åsikter och erfarenheter. I enlighet med Tengbergs (2011) tankar kring att inte 

påverka eleverna genom att ta en aktiv roll i samtalet, visar lärarna på hur de 

förhåller sig passiva för att låta eleverna styra innehållet och samtala kring deras 

tolkningar och tankar kring texten. De är alla flexibla i sin planering av lektionen 

vilket gör det möjligt till att ge utrymme åt eleverna och deras kreativa samtal 

som Tengberg (2011) förespråkar. Lärarna säger själva att de alltid har en 

utarbetad tanke med lektionen och därmed har förutbestämda frågor till den lästa 

texten, men de är alla öppna för att låta eleverna styra diskussionen till något 

oplanerat, men för dem viktigt. Det innebär att man kan få lägga den planerade 

lektionen åtsidan för att tillåta eleverna styra över sin egen kunskapsutveckling.  

Det jag dock kan se efter avslutat arbete är att man bör bli mindre engagerad i 

att skapa alltför mycket faktafrågor kring en läst text och istället i de loggböcker 

eleverna för att tillåta dem att vara mer analytiska kring den lästa boken. 

Loggböckerna är ändå till synes, enligt de intervjuades svar, ett förarbete till det 

litteratursamtal som läraren sedan vill få till i undervisningen kring boken. 

Därmed bör eleverna förberedas att tänka analytiskt och även fundera kring sina 

egna tankar snarare än att hitta ett givet svar i texten. 

Lärarna är i denna studie är medvetna kring att alla elever är individer med sitt 

eget bagage fyllt med tidigare erfarenheter, som Langer (2017) skriver måste 

finnas hos läraren i ett föreställningsbyggande klassrum. Detta är något man 

måste vara medveten om i ett föreställningsbyggande klassrum för att öppna upp 

till möjligheten att tillåta olika tolkningar av en gemensam text (Langer, 2017). 

Lärarna visar alltså att de har förståelse för att eleverna kan komma att tolka 

texten olika beroende på den individ man är, men också en förståelse för varför 

eleverna tolkar den gemensamma texten som de gör. De arbetar även aktivt med 

att förmedla detta till alla elever för att skapa en förståelse för hur olika man kan 

se på den lästa texten trots att samtliga läst samma bok.  

Det är inte bara miljön som är grundläggande för ett bra samtal, menar lärarna, 

de vidhåller även vikten av att skapa engagemang kring lästa böcker och det är 

något dem är övertygade om att man som lärare måste visa eleverna, en av 

lärarna pratar om hur man till en början genom läsningen måste ”smitta av sig” 

sin entusiasm kring läsning på eleverna, vilket även Chambers (2017) 

förespråkar. Man är alltså aktiv med att delge eleverna om varför man själv läser 

litteratur och hur man själv gör för att förstå litteraturen. Vilket i sin tur kommer 

att ge eleverna engagemang till att läsa samt verktyg kring hur man tänker medan 

man läser, vilket Tengberg (2011) menar är viktigt för att skapa ett bra 

eftersamtal kring en bok. Detta innebär att ett lyckat litteratursamtal inte är något 

man bara sätter sig ner och startar upp i undervisningen. Litteratursamtalet har 

ett massivt förarbete kring att motivera eleverna till att dels läsa men även att 

samtala kring böcker. Det kräver också att man arbetat upp en sammanhållning 
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i klassen så att eleverna kan känna sig trygga med att dela med sig kring sina 

innersta tankar och sina åsikter.  

I denna studie kan man upptäcka att lärare anser valet av bok vara av stor vikt 

för att skapa ett litteratursamtal där eleverna visar engagemang och entusiasm. 

De väljer alla böcker utifrån de elever de har i klassen och vidhåller att en bok 

som eleverna kan relatera till skapar bättre förutsättningar för lärande. Detta 

innebär att det blir lättare för eleverna att ta sig an texten som Rosenblatt (2002) 

redovisar för kommer det därmed ske en transaktion mellan läsaren och boken. 

Det skapas därmed ett engagemang hos eleverna att samtala och bearbeta 

tidigare erfarenheter med den nya tolkningen och upplevelsen om eleverna kan 

relatera till texten (Tengberg, 2011).   

Jag ser även att lärarna läser in sig på böckerna i förväg och de tycker det är 

viktigt att hålla sig ajour i det ämne som ska diskuteras. Det skapar även bättre 

förutsättningar för att bygga upp en bra lektionsplanering. Det svåra med denna 

del är att lärarna genom att vara för påläst i ämnet kan skapa för starka tolkningar 

av ämnet och därmed löper större risk att påverka eleverna. Detta genom att 

ställa ledande frågor under samtalet. Dock ser jag inte att detta bör vara ett större 

problem i detta fall då lärarna visar att de är väl medvetna om sin roll i 

litteratursamtalet.  

Jag blev under mina intervjuer positivt överraskad kring hur väl lärarnas syn på 

litteraturen ligger i linje med den gällande litteraturteorin, det var inte något jag 

inte noterat sedan tidigare. Lärarna arbetar med litteratur som en kunskapskälla 

kring att lära sig av litteratur snarare än att enbart använda litteraturen som 

kunskapskälla till språk och kunskap om litteratur. Även om litteraturen används 

som källa för att utveckla samtliga faktorer, såsom skrivning, samtal och 

språkligmedvetenhet vilket är i enlighet med de moderna lärandeteorierna. 

Lärarna i denna studie har också visat de fördomar som uppstod vid läsningen 

av Molloy (2008) som menar att lärare ofta har en förutbestämd tolkning av en 

text och att det därmed är vanligt att denna överförs på eleverna inte alltid är 

gällande. I denna studie har jag märkt hur lärarna trots att de är medvetna om sin 

egen tolkning av texten, har arbetat ut en strategi för att i minsta möjliga mån 

påverka eleverna. I denna studie har jag dock inte märkt detta fenomen, jag är 

snarare positivt överraskad kring hur lärarna arbetar med att låta eleverna fritt ta 

över och diskutera sina tolkningar. Tengberg (2011) skriver i sin avhandling  att 

lärare i allmänhet har en rädsla för att låta eleverna ta över rollen som 

samtalsledare i undervisningen då det inte är förutbestämt vad detta kommer leda 

till. Inte heller det har jag märkt av i min studie, trots att det var en tanke jag 

kunde relatera till. Dessa lärare ser snarare positivt på att låta eleverna ta ansvar 

för sitt lärande. De säger själva att det inte alltid blir som man tänkt sig men att 

de ändå trots det alltid ser ett lärande i varje samtalssituation. Detta resultat kan 

grunda sig i att jag valde att göra mina intervjuer samlade på en skola där lärarna 

samarbetar kollegialt, och därmed kan jag inte säga huruvida resultatet blivit lika 
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starkt positivt om de intervjuade lärarna arbetat på skilda skolor. De lärare jag 

intervjuat är dock olika individer med erfarenheter av yrket och därmed tror jag 

inte att resultatet påverkas enbart av huruvida de samarbetar kollegialt eller inte.  

 

5.3 Faktorer som påverkar litteratursamtalet i undervisningen  

 

Denna studie har visat på hur litteratursamtalet öppnar upp för möjligheter till 

lärande av litteratursamtalet som metod. Efter avslutande intervjuer har jag dock 

sett faktorer som gör det svårt för lärare att införliva det i undervisningen utifrån 

hur de själva skulle vela. Lärarna är överens om att skolan som organisation 

sätter käppar i hjulen för att skapa det lyckade litteratursamtalet, de arbetar idag 

utifrån de förutsättningar de har tillgodo. Trots att Tengberg (2011) menar att 

man inte kan använda tidsbrist som argument för att inte införliva 

litteratursamtalet i undervisningen, visar denna studie att lärare uppfattar att de, 

om de haft tidsmässigt bättre förutsättningar, skulle ha större möjligheter att 

använda denna undervisningsform i skolan på ett bättre sätt. De menar att det 

inte enbart handlar om att utföra själva samtalet. Det är inte nödvändigtvis det 

som kräver mest tid. Det handlar om att ha tid till att planera ut vilka mål som 

samtalet skall uppfylla, hitta lämpliga böcker som hjälpmedel till detta och att 

strukturera upp samtal där alla parters tankar och åsikter blir hörda så att de ser 

nyttan av samtalet samt att eleverna märker att den upplevelse som skett inom 

dem under läsningen är viktig för resten av klassen och bör få uttryckas. På den 

skola dessa intervjuer är utförda har inte lärarna tillgång till ett rikt bibliotek. 

Detta innebär att lärarna måste ha tillgång till många böcker via allmänna 

bibliotek eller via andra forum, vilket innebär att det krävs mer tid för att välja 

ut böcker.  

Det är dock inte enbart tiden som lärarna anser vara en bristvara. De är överens 

om att man vill ge alla elever möjlighet till att bli hörda. Dock säger samtliga i 

denna studie att elevantalet i klasserna inte är optimala för att detta skall vara 

möjligt. Samtliga lärare har mellan 23–26 elever i varje klass vilket innebär att 

lektionstiden blir för kort för att skapa en bra dialog mellan samtliga 26 elever. 

Som Langer (2017) skriver så behöver eleverna få utrymme för eftertanke genom 

de fyra faserna hon menar sker hos eleven under och efter läsningen. Det innebär 

att eleverna behöver få tid till att analysera och koppla de nya kunskaperna de 

tillägnat under läsningen till deras tidigare erfarenheter. Detta visar lärarna i 

denna studie att de anser vara viktigt dock menar de att med det stora elevantal 

är en faktor som påverkar denna undervisningsform negativt. Att skapa ett 

samtal snarare än ett förhör handlar också mycket om hur eleverna sitter i 

relation till varandra och till läraren, för att undvika att de samtalar med läraren 

och söker dennes respons som Dysthe (1996) menar är en fälla i 

litteratursamtalet, hade det varit mer optimalt med ett lägre elevantal så att man 

kan göra det möjligt för eleverna att sitta i ring där alla får ögonkontakt. Lärarna 
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menar att när eleverna sitter i bänkarna med ryggarna mot varandra tenderar de 

att söka mer efter lärarens uppmärksamhet snarare än varandras, vilket påverkar 

samtalet eleverna emellan negativt. Lärarna i denna uppsats visar önskan om ett 

klassrum där man kan sätta sig i ring, där eleverna kan se varandra och se 

varandra i ögonen när de samtalar vilket de tror skulle skapa en dialog mellan 

eleverna. Detta skulle också göra det möjligt för läraren att hålla sig mer i 

bakgrunden så att fokus inte ligger på läraren. Lösningen handlar inte enbart om 

att minska elevantalet utan somliga lärare säger under intervjuer att det skulle 

underlättat om det fanns tillgång till fler lärare i klassen och lokaler så att man 

kunde skapa bättre förutsättningar för denna form av undervisning.  

Slutsatsen av dessa intervjuer har kommit att bli att lärarna använder sig av denna 

form av undervisning utifrån givna förutsättningar. De ser det som en tillgång 

för kunskapsinlärning i många ämnen inom skolan men också för att lära 

eleverna relationer, världsuppfattningar och grundläggande mänskliga 

värderingar. Dock finns det utvecklingsområden där skolan som organisation 

skulle kunna ge lärarna resurser vilket i sin tur skulle leda till att utveckla 

undervisningsformen ytterligare. Jag är övertygad om att om lärarna i denna 

studie haft tillgång till fler timmar med färre elever eller fler resurser på samtliga 

elever hade litteratursamtalet kunnat ge eleverna större utrymme till att arbeta i 

denna form av undervisning. Huruvida resultatet av denna studie hade påverkats 

av att intervjua en skola med tillgång till rikt bibliotek kan jag inte visa på. Jag 

kan bara anta att det funnits en faktor mindre som påverkat möjligheten till att 

använda sig av denna undervisningsform. Dock ser jag inte att det är där lärarna 

lägger vikt vid när de framhåller faktorer som motsträvar dem i deras vilja att 

arbeta med litteratursamtalet. Det skulle komma att resultera i en faktor mindre. 

Men återstående faktorer kvarstår där tiden till att hitta böcker relaterade till 

eleverna, sätta sig in i dem samt ha möjlighet att i den organisation med den klass 

de är tilldelade ha möjlighet att utföra ett givande samtal.  

Jag tänker på orden som Charlotte uttryckte under intervjun att det vore en dröm 

att ha en klass där man inte behövde räcka upp handen. Kanske är det så att den 

organisation som lärarna är givna inte alltid ligger till grund för det arbetssätt 

som forskningen förespråkar. För att utföra arbetet som lärare krävs det vissa 

strategier i arbetssättet för att skapa struktur och organisering i klassrummet. En 

sådan enkel gest som att räcka upp handen för att få det talade ordet, kan vara 

hämmande i denna form av undervisningsmetod. I denna form vill man snarare 

ha en dialog där handuppräckning inte existerar. Man vill snarare att eleverna 

ser när den ena talat klart och därmed kan ta vid. Att räcka upp handen är inte 

bara hämmande för diskussionen. Det försätter läraren i en allt för aktiv position 

i samtalet, vilket är emot det bland annat Tengberg (2011) och Chambers (2017) 

förespråkar för att lyckas genomföra ett utvecklande samtal. Detta kan även 

signalera till eleverna att det snarare är fråga om ett förhör snarare än ett fritt 

samtal varpå alla har rätt att yttra sig kring sina egna uppfattningar.  
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5.4 Sammanfattning 

 

Syftet med denna detta arbete utifrån de rådande litteraturteorierna samt se vad 

de uppfattar finns för faktorer som bör utvecklas inom skolans organisation för 

att skapa bättre förutsättningar för att arbeta med skönlitteratur som 

kunskapskälla. Det jag i denna studie kommit fram till är att lärarna besitter 

enorm kompetens inom ämnet, genom den information och de tankar de delgivit 

samt att de har en positiv inställning till att använda litteratursamtalet i 

undervisningen. Skolan som organisation har dock flera faktorer som skulle 

kunna förbättras för att ge dessa lärare bättre förutsättningar för att bedriva sitt 

arbete men också för att ge eleverna bättre förutsättningar för lärande. Den kritik 

jag under arbetets gång stött på kring att lärare bör släppa rädslan kring att låta 

eleverna ta auktoriteten i klassrummet och arbeta mer kring detta arbetssätt har 

för mig kommit att sättas i nya dager. Jag ser istället idag lärare som bär på 

kunskapen kring hur man arbetar med skönlitteratur och jag ser drivna läraren 

som vill arbeta mer med skönlitteratur och tillåta eleverna ta tillvara på sina 

tidigare erfarenheter mer i undervisningen. Eleverna i dessa klassrum tillåts att 

ta över auktoriteten, som samtalsledare och de som är styrande över 

samtalsunderlaget, utan någon rädsla från lärarnas sida. Det jag ser nu är istället 

en organisation som har flera utvecklingsområden att arbeta på. Inte 

nödvändigtvis för att underlätta för lärarna, för den sammanhållande andan i 

denna uppsats visar på hur de gör sitt bästa med de förutsättningar de överlåts 

med. Jag menar snarare att organisationen bör förändras för elevernas skull, 

genom att låta lärarna tillhandahålla resurser, lokaler och schemaläggning som 

underlättar implementeringen av litteratursamtalet i undervisningen. Det som jag 

framförallt kommer ta med mig vidare i mitt yrkesuppdrag som lärare är att vara 

medveten om att trots att det finns faktorer som motarbetar mitt arbetssätt är det 

trots allt fullt möjligt för mig som lärare att utföra det forskningen förespråkar. 

Man får ta den givna situationen och göra sitt allra bästa för eleverna. Jag har 

med denna uppsats även fått en djupare insikt kring vad litteratur inte bara är 

utan vad den gör för läsaren. Detta har för mig öppnat upp ögonen för hur 

användningen av litteratur kan se ut i undervisningen samt att litteratur är något 

som kan användas ämnesöverskridande. Litteratursamtalet har under detta arbete 

för mig även fått en djupare betydelse. Jag förstår nu att samtalet kring litteratur 

är inte enbart ett planlöst samtal där men utbyter åsikter, det handlar inte heller 

om att komma fram till något slutgiltigt. Litteratursamtalet för mig handlar om 

att ge eleverna möjlighet till att analysera sina egna tolkningar och erfarenheter 

och sätta det i relation till andra. Samtalet ger även eleverna möjlighet till att 

utveckla sin begreppsvärld som gör dem ödmjuka inför andra individer med 

andra förutsättningar. I och med denna uppsats har jag fått insikten om vilka 

faktorer jag som lärare bör ha i åtanke under ett rådande litteratursamtal. Det 

handlar inte enbart om att i samförstånd med eleverna fritt tala kring ett ämne, 
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det handlar även om att utforma frågor, klassrumsmiljö och mitt eget 

förhållningssätt för att eleverna inte enbart skall inhämta färdiga kunskaper utan 

snarare själva skapa ett lärande i samtal med andra.  

 

 

5.5 Förslag till vidare forskning  

 

Detta arbete har för mig gett nya kunskaper om ett fenomen som intresserat mig 

under utbildningens gång.  Hade jag haft mer tid till detta arbete hade jag själv 

valt att ta med eleverna som en del i detta arbete och det är något jag anser varit 

intressant att forska vidare om. Hur är elevernas syn på litteratursamtalet, vad är 

deras uppfattning om litteratur och vad den ger dem? Detta arbete visar att 

lärarna har bra koll på hur litteraturen påverkar eleverna under läsningen. Denna 

uppsats redogör dock inte för huruvida eleverna själva inser hur litteraturen 

påverkar dem och vad deras attityd är gentemot denna typ av undervisningsform.  
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