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Abstract 

Detta utvecklingsarbete inom ämnet svenska för gymnasieskolan studerar gymnasieelevers 

attityder till en serie boksamtal. Dessa skedde i form av både två boksamtal med grupparbete 

till grund för diskussion i helklass och av avslutande examinerande boksamtal i mindre 

grupper i kursen Svenska 3 på det ekonomiska programmet. Utvecklingsarbetet anlägger ett 

perspektiv av dialogicitet, som i egenskap av bakgrund också inkluderas implicit i 

attitydundersökningen om boksamtalen.  

Undersökningens metod var pappersenkäten, genom vilken följande forskningsfrågor sökte 

sina svar: hur ser de deltagande gymnasieeleverna på boksamtalet som lärandeform, och hur 

uppfattar de betydelsen av dialog i fråga om förståelse av litteratur. Dialogicitet presenteras 

i rapportens teoridel främst genom Bakhtin (1963/1991, 1981/1988) samt genom tolkningar 

av dennes teorier (Dysthe, 1995/1996, 2001/2003).  

De viktigaste resultaten av undersökningen är att gymnasieeleverna såväl tycks känna sig 

tillfreds med arbetsformen boksamtalet som uppskatta dess betydelse för att främja den egna 

läsningen och litterära analysen. I enkätsvaren betonas betydelsen av gemensam diskussion 

för att nå de bästa resultaten i litteraturanalysen. Farhågor uttrycker eleverna exempelvis om 

rättvisa talturer.  

Resultaten tyder på en potential för att i hög grad använda boksamtalet vid litteraturläsning 

i gymnasieskolan. Genom ett perspektiv av dialogicitet och flerstämmighet förenas litteratur 

med dialog på ett naturligt sätt.  
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Inledning 

Denna uppsats studerar boksamtalet i en gymnasieklass på det ekonomiska programmet i 

tredje årskursen. Föremål för undersökningen är elevernas attityder till boksamtalet. 

Undersökningen genomförs med en elevenkät, genom vilken eleverna alltså blir 

respondenter för denna studie. Dessutom syftar uppsatsen till att anlägga ett perspektiv av 

dialogicitet på boksamtalet, och genom att betona aspekter av teorins närhet till både språk 

och litteratur (Bakhtin, 1963/1991, 1981/1988; Dysthe, 1995/1996, 2001/2003) skapas en 

möjlig ram för att se på boksamtalet och dess möjligheter i gymnasieskolan. Denna teoretiska 

ram syftar inte till att på något sätt förklara de komplexa processer som utmärker boksamtal 

(i detta exempel i kursen Svenska 3), utan anlägger endast ett möjligt synsätt på detta.  

Genom att i samråd med handledaren under den avslutande verksamhetsförlagda 

utbildningen undervisa ett litteraturmoment med romanläsning och boksamtal i kursen 

Svenska 3 och likaså följa upp elevernas arbete, inklusive att delta i bedömning, omsattes 

det anlagda teoretiska perspektivet i viss mån också i pedagogisk praktik. (Reflektioner, vid 

sidan av undersökningen, över detta pedagogiska arbete med boksamtal återfinns i kapitlet 

Analys, reflektion och diskussion.) Enkätundersökningen kommer att ge en fingervisning 

om hur eleverna uppfattar boksamtalet som arbetsform, och om hur de bedömer att denna 

arbetsmetod av dialog främjar lärandet. Även om dialogicitet genom denna undersökning 

inte kan mätas och boksamtal i sig förutsätter dialog, kan elevattityder om boksamtalet som 

arbetsmetod, både mer allmänt och i fråga om överensstämmelse med dialogicitet och 

flerstämmighet i klassrummet, belysa boksamtalets roll för inlärning. Detta torde vara till 

god nytta för yrket som svensklärare. Resultaten kommer att spegla arbetet med en viss 

gymnasieklass under momentet boksamtal inom kursen Svenska 3 i fråga om romanläsning.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta utvecklingsarbete är att belysa boksamtalets betydelse och potential för 

fördjupad litteraturförståelse inom gymnasiekursen Svenska 3. Forskningsfrågorna är: 

• Hur ser en grupp elever i gymnasiets kurs Svenska 3 på boksamtalet som arbetsform? 

• Hur ser eleverna på dialogens betydelse för den egna förståelsen av litteratur? 

Bakgrund 

Dialogicitet 
Liberg (2017) skriver om det dialogiska ordet och perspektivet av dialogicitet, att det 

”hjälper oss att se att det vi gör och säger står i dialog med andra saker som görs och sägs” 

(s. 364). Det är också min egen övertygelse att den för Bakhtin, så viktiga dialogen är av 

central betydelse för fördjupad förståelse av litteratur. Alla som har deltagit i litterära samtal, 

må det vara boksamtal, litteraturseminerier eller andra tillfällen, har säkerligen erfarenheter 

av hur förståelse, kanske i form av vidgade perspektiv eller nya associationer och tankebanor, 

uppstår i ett givet ögonblick, beroende av förda dialoger – genom dialogicitet. 

Mikhail Bakhtin (1963/1991), den ryske kultur- och litteraturteoretikern med stort inflytande 

över västerländska efterkrigstida teoribildningar inom dessa domäner (jfr Hultin, 2006, s. 

111–115), skriver om hur texten levandegörs hos läsaren, genom att denne förmår uppfatta 

subtila skiftningar i exempelvis romantexten i likhet med hur subtiliteter i vardagsspråkets 
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dialoger med lätthet uppfattas. En renodlat lingvistisk stilistisk analys, låt säga av 

procentuellt förhållande mellan olika ordklasser, eller av procentuell förekomst av andelen 

långa eller så kallade överlånga ord i en text, leder enligt Bakhtin endast till spår av den 

verkliga dialogen, eftersom textens ord då blir enstämmiga. Detta torde vara i analogi med 

att Bakhtin (1981/1988) menar att respons och återkoppling måste till för verklig förståelse: 

”Förståelse och respons hänger dialektiskt samman med varandra och är ömsesidigt beroende 

av varandra; den ena är omöjlig utan den andra” (s. 282). I själva verket bör ordet enligt 

Bakhtin (1963/1991) studeras metalingvistiskt, där studiet sker ”i själva sfären för det 

dialogiska umgänget, dvs. i ordens sanna livssfär” (s. 215). (Gyldendals Dansk Ordbog 

definierar metalingvistik som något som går utöver språket men ändå är en del av detta, 

exempelvis ansiktsuttryck eller gester; i Bakhtins fall kunde vi med någorlunda säkerhet läsa 

in den sociala aspekten av ordet [och språket] i vilken nämnda företeelser verkar). Begreppet 

ord tycks alltså hos Bakhtin (ibid.) innefatta den skiftande kontext i vilken de används, och 

kunna ses som verktyg, eller resurser, i det ”dialogiska umgänget” (s. 215). ”Ordets liv ligger 

i övergången från mun till mun, från en kontext till en annan, från ett socialt kollektiv till ett 

annat, från en generation till en annan” (ibid., s. 215). Orden är alltså befolkade, och Bakhtin 

använder sig av termen främmande röster, som kommer till oss med orden, vilka alltså är 

fyllda av dessa.  

Ord har, i skickliga författares handlag såsom i den av Bakhtin (1963/1991, t. ex. s. 216) 

analyserade Dostojevskijs, en dialogisk dimension. Bakhtin resonerar kring denne författares 

storhet i termer av mängder av röster och polyfoni, som inte bara betyder flera röster 

samtidigt ”utan även ett dialogiskt samspel dem emellan” (Dysthe, 1995/1996, s. 68). 

Härigenom kunde det litterära samtalet, eller boksamtalet, bli det sociala forum där en 

tolkning av den litterära textens många röster sker i samspel. Min tanke i detta sammanhang 

är att den egna förståelsen av litteraturen starkt främjas av detta. Det uppstår en aktivitet, och 

som sådan bär den upp psykologiska processer, i egenskap av ”[t]änkande, talande, läsande, 

problemlösande, lärande, emotioner och vilj[a]” enligt Strandberg (2017, s. 11). Denne 

(ibid., s. 56) skriver också om reflektionen som en utvecklingszon, där elever med olika 

förståelser samarbetar om exempelvis tolkningar, det vill säga ett slags yttre, gemensamt 

tänkande. Reflektioner kring hur mycket man som lärare ska ingripa uppkommer i fråga om 

interaktioner som stödjer dessa processer, och också i boksamtal blir lärarens interaktion i 

min mening en fråga om ytterst övervägda (språk)handlingar.  

Det är inte svårt att se att begreppet det dialogiska umgänget, som härstammar från Bakhtin 

(1963/1991, s, 215) och tangeras ovan, på ett flertal sätt så att säga ringar in boksamtalet. 

Dysthe (1995/1996) ställer upp ”[e]n systematisering av dialogiska relationer i 

klassrumme[t]” (s. 62) och exemplifierar därefter dessa i sex kategorier: (1) ”lärarens 

samspel med hela klassen eller gruppen (muntlig),(2) ”lärarens samspel med enskilda elever 

(kan vara av både muntlig och skriftlig art)”, (3) ”muntligt samspel mellan elever”, (4) 

”samspel mellan en elevs text och en grupp elever (skriftligt eller muntligt”, (5) samspel 

mellan en rad texter i klassen (t.ex. läroboken, andra källor och elevtexter)” och (6) ”sampel 

med texter som kommer utifrån” (s. 62). På detta sätt kan man tolka boksamtalet i elevgrupp, 

helklass och anslutande examinationer i mindre lärarledda elevgrupper, som dialog enligt 

kategorierna 1, 2, 3, 5 (då exempelvis för boksamtalet introducerande lärarmaterial gås 

igenom innan romanen läses) samt 6 (romanen med tillhörande för- och efterord).  
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Dysthe (1995/1996) skriver vidare att vår uppfattning om oss själva enligt Bakhtin bygger 

på relationen till ”’den andre’” (s. 63), det vill säga att insikter nås i kommunikation med 

andra. På liknande sätt kunde tänkas att vi medvetandegör egna insikter om litteratur först i 

boksamtalet: vi når djupare insikter genom kommunikation med andra om en text (romanen 

och dess ord, jfr resonemanget ovan om detta sistnämnda begrepp). Dysthe (ibid., s. 71–72) 

behandlar också den aktiva respektive passiva förståelsen enligt Bakhtin. I enlighet med 

resonemangen utifrån dennes teorier ovan sker den aktiva förståelsen först då eleven 

responderar och själv tar del i förståelsen. Den passiva förståelsen sträcker sig endast till att 

ta upp andras tankar. Enligt detta synsätt är det eleverna som så att säga i slutänden äger 

förståelsen av litteraturen, om de tar aktiv del i tolkningen av romanen. I denna process blir 

läraren mer av en stödjande part, vars planering och noga uttänkta upplägg naturligtvis 

skapar förutsättningar för utökad förståelse.  

Dysthe (red.) (2001/2003) betonar Bakhtins nära förhållande till romanen, som naturligtvis 

är en viktig genre för skolan i allmänhet och kanske gymnasieskolan i synnerhet i fråga om 

litteraturläsning med boksamtal:  

När det gäller litteratur ser Bakhtin på författarens förmåga att dialogisera romanens 

röster som ett viktigt kvalitetskriterium. När romanen lyckas dialogisera det 

auktoritativa ordet skapas något nytt; när han [sic] misslyckas blir den auktoritativa 

diskursen stående ointegrerad i verket som döda citat. (s. 106–107)  

Väl förtrogen med det dialogiska synsättet öppnar sig kanske främst i romanen otaliga 

ingångar till att analysera de nätverk av intrikata röster som romanen rymmer. (Om vi tar 

fasta på Bakhtins betoning av det polyfona kunde vi föreställa oss en symfoniorkesters 

framträdande, i vilket orkesterns olika stämmor, i sig mer eller mindre självständiga men i 

dialog med varandra och naturligtvis även i samstämmighet i kontexten.)  

Människors uppmärksammande av vad som är sant måste enligt Bakhtin också dialogiseras. 

Det ska inte ersättas med relativisering utan medvetandegöras genom dialogen, eftersom 

”[s]anningen alltid måste konstitueras på nytt genom dialogen, både i romanen och i verkliga 

livet” (Dysthe 2001/2003, s. 107). Här kunde vi möjligen i konstitueras läsa in anas eller 

identifieras (i sociala sammanhang). Dysthes (ibid.) konklusion att det handlar om 

sanningssökande genom dialog rimmar inte helt med nyss nämnda verb konstituera (vilket 

bör kontrolleras med det norska originalets ordalydelse), men klart står att boksamtal i detta 

perspektiv blir att genom dialogen närma sig sanningar – om livet. Vid litteratursamtal med 

ungdomar ter sig detta som en spännande möjlighet i undervisningen.  

Boksamtalet och styrdokument  
Så här står att läsa i svenskämnets syften i Lgy 11 (SKOLFS 2010:261), där bland annat de 

övergripande målen med läsning av skönlitteratur (min kursivering av detta begrepp i citatet 

nedan) anges: 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att 

kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur 

och andra typer av texter. 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 och andra typer av texter 

samt film och andra medier 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. […] (s. 1) 
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”Skolans styrdokument ger uttryck för den gängse uppfattningen att den fiktiva berättelsen 

har betydelse för identitetsutveckling och för behandling av ’de stora livsfrågorna’”, skriver 

Eriksson Barajas (2012, s. 9). Eriksson Barajas (ibid., s. 11) hänvisar till Fish (1980/1988) 

och beskriver boksamtalet som att skapa en gemensam läsning. Läsaren är vid läsningen 

också i sig en aktiv del av texten, då hen själv genom tankearbete bland annat fyller ut 

eventuella luckor i denna. I boksamtalet kan sådana ifyllnader av luckor i texten jämföras 

mellan olika läsare, som speglar ifyllnader mot varandras och också formas av andras sätt att 

tänka. Själva läsandet sker vidare sällan förutsättningslöst, utan läsaren har olika 

”förväntningar på boken och läser utifrån dem” (ibid., s. 13). Inte heller läses klassiska verk 

på samma sätt genom tiderna, utan genom den aktuella tidens estetik. Både när det gäller 

förväntningar på litteratur och estetik blir boksamtalet centralt. Boksamtalet upptar givetvis 

både ”tankar och känslor som litteraturen väcker” (ibid., s. 25). Dessutom interageras i 

boksamtalet ”liv och text” (ibid., s. 105), då viktiga frågor om livet dryftas genom litteraturen 

(jfr svenskämnets syfte [Skolverket 2011] ovan i fråga om litteratur.)  

Ett mål med den pedagogiska planering som beskrivs nedan under kapitlet Genomförande, 

för momentet boksamtal i kursen Svenska 3, var dels att öva litteraturanalys och boksamtal, 

dels att skapa grund för att också nå det högsta betyget, A. Kriterierna, det vill säga 

kunskapskraven, anges i praktiken i Lgy11 genom en korsning av två kunskapskrav. Det 

första kunskapskravet (SKOLFS 2010:261), ”Eleven kan, i förberedda samtal och 

diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt 

genomföra muntlig framställning inför en grupp. […]” (s. 10) genom att använda ett väl 

anpassat språk med också ”retoriska verkningsmedel” samt ha ”god åhörarkontakt” (s. 10) 

(till dessa aspekter återkommer jag i Analys, reflektion och diskussion), paras med följande 

kunskapskrav (SKOLFS 2010:261): 

Eleven kan göra en fördjupad, utförlig och träffsäker och nyanserad textnära 

litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I 

analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg 

samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna. (s. 11)

  

Fetstilen i citaten ovan är Skolverkets och markerar ställen i texten där jämförelser med 

övriga betygskriterier (för betyg C och E) särskilt ska iakttas. I ett dialogiskt perspektiv blir 

”förberedda samtal och diskussioner” (SKOLFS 2010:261, s. 10) intressant. Skolverket 

(2016) inleder också sitt material Litteratursamtal (Lärportalen, Perspektiv på 

litteraturundervisning. Del 7. Litteratursamtal. Moment A): ”Litteratursamtalet innebär i sin 

ideala form lärande genom dialog” (s.1). I fråga om begreppet litteratursamtal i nämnda 

material återfinns på Lärportalen utöver nämnda text en film: ”Boksamtal i praktiken – ett 

exempel”. Detta tyder på att Skolverket i huvudsak använder begreppet litteratursamtal, men 

att begreppet boksamtal också förekommer och blir mer eller mindre synonymt. Under 

nämnda portal refereras litteratursamtalet som ”[e]n vanligt förekommande metod för 

litteraturundervisning” (Skolverket, Lärportalen). Noteras kan att Skolverket (2011) i 

kunskapskraven utöver ”förberedda samtal och diskussioner” (SKOLFS 2010:261, s. 10) inte 

lägger in formuleringar i ett dialogiskt perspektiv. Vid examinering tycks varje elev så att 

säga prestera ensam. Detta kan möjligen bero på att boksamtalet (litteratursamtal eller 



Utvecklingsarbete  Jonas Franzon 

5 
 

boksamtal enligt Skolverket) alltså ses som en vanligt förekommande arbetsmetod, dock inte 

som en obligatorisk sådan.  

Tidigare forskning 
Ulland (2016) diskuterar litteratursamtalets bildningspotential (danningspotensial). Hon 

använder en klass fem för sin studie, och riktar sig alltså egentligen till betydligt yngre elever 

än de gymnasister som är föremål för detta utvecklingsarbete. ”Litteratursamtalen er derfor 

både læring av fag og opplæring i medborgerlig deltakelse”, skriver Ulland (ibid., s. 100), 

eftersom eleverna ska inrätta sig i en unik klassrumssituation (inget boksamtal upprepar sig) 

där de intar olika roller och interagerar utifrån dessa och sin läsning. Hennes konklusion blir 

att elevens tankar utvecklas i möte med andras genom boksamtalets olika röster (stemmer).  

Hultin (2006) studerar samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning, vilket 

innebär att studera själva samtalet, men inte som i samtalsanalysen med betoning på 

interaktion utan hur man kan klassificera olika typer av samtal om litteratur efter genrer, 

exempelvis det texttolkande samtalet (att tolka och analysera texter), det undervisande 

förhöret (att fastställa olika kunskaper och läsförståelse), det kultur- och normorienterade 

samtalet (att jämföra och problematisera olika kulturella fenomen och kulturer i stort) samt 

det informella boksamtalet (som mest syftar till att väcka läslust). Det är nog ett inte alltför 

vågat antagande att boksamtalen som ligger till grund för denna studie främst hör till genren 

texttolkande samtal. Därutöver kom många kulturorienterade fenomen också upp till 

diskussion, medan ansatsen att placera den lästa romanen historiskt närmast hör till det 

undervisande förhöret (jfr ibid., s. 158) liksom naturligtvis det avslutande examinerande 

boksamtalet.  

Hultin (2006) hämtar sin teoretiska utgångspunkt i Bakhtins begrepp talgenrer, något denne 

utvecklar i essän ”Frågan om talgenrer” (1979, sv. 1997). Denna essä tycks vara central för 

mycket av genreforskningen världen över, ”en självklar referenspunkt” (Hultin 2006, s. 112). 

I korthet innebar essän en uppgörelse med tidigare mer statiska teorier om begreppet genre, 

mot ”en förståelse av genrer som socialt och historiskt föränderliga fenomen (ibid., s. 112, 

refererar Berge & Ledin 2001, s. 5). Om såväl muntliga som skriftliga yttrandens 

innehållsliga samt grammatiska form skriver Bakhtin (1979/1997):  

Alla dessa tre moment – det tematiska innehållet, stilen och konstruktionen – är 

oupplösligt förbundna med yttrandets helhet och bestäms likaså av en viss given 

kommunikationssfär. Varje enskilt yttrande är givetvis individuellt, men varje sfär av 

språkanvändningen utarbetar egna relativt fasta typer av sådana yttranden, typer som 

vi kallar talgenrer. (s. 203, kursiv i orig.) 

Hultin uppehåller sig gällande talgenrer i stor utsträckning kring arten (genren) av frågor 

som ställs vid boksamtal. Därmed tangerar hon detta arbetes område, men ingen 

klassificering av talgenrer görs här, och samtalen i sig studeras inte direkt (genom talturer 

osv.). Dock kan konstateras att Bakhtin som litteraturteoretiker hos Hultin återigen 

aktualiseras, men ur ett något annat perspektiv. Bakhtin får således utgöra både början och 

slutet på denna bakgrund. Denna är tänkt att beskriva dialogicitet genom att återgå till 

Bakhtin och tolkningar av denne genom Dysthe och knyta an dialogicitet till boksamtalet. 

Boksamtalet belyses i sig genom styrdokument (Skolverket, Lgy 11) och genom exempel på 

tidigare forskning. Chambers (1993/1998), med sin betoning av pedagogiska praktiker vid 

boksamtal, återfinns under kapitlet Metod nedan (Metodik för boksamtalet).  
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Genomförande 
Nedan beskrivs hur föreliggande studie genomfördes. Studien bygger på eleverfarenheter av 

boksamtal. Dessutom ägnas nedan utrymme åt utformningen av hela momentet från 

bokintroduktion (med utgångspunkt i tidsepoken 1890-tal) genom boksamtalen till 

examinerande boksamtal (se nedan under Boksamtal), eftersom de attityder som eleverna 

uttrycker genom enkäten till boksamtalet, i högre eller lägre grad kommer att spegla den 

aktuella processen. I dialogisk anda var tanken att eleverna också så att säga skulle föra en 

dialog också med tolkningstradition kring den aktuella romanen.  

Elevenkät 
Genom enkätsvar (se bilaga 2) från elever samlades material in i enlighet med 

utvecklingsarbetets syfte. I enkäten (se bilaga 1), som genomfördes under VFU3 

(verksamhetsförlagd utbildning 3), redogör elever för åsikter om arbetsmomentet boksamtal. 

Enkäten utformades så att den förväntas spegla elevernas egna erfarenheter av boksamtalet 

som lärandeform, dess för- och (eventuella) nackdelar samt hur eleverna upplever just denna 

arbetsform i relation till kursmål och bedömning. Enkäten betonar perspektivet av vad som 

kan tolkas som dialogicitet i denna undervisningsform, uttryckt som betydelsen av ”socialt 

sammanhang” och av att ”prata tillsammans med andra” i fråga om litteraturtolkning (se 

bilaga 1, s.1).  

Boksamtal 
Boksamtalen som utgör grunden för denna studie genom efterföljande elevenkät var: 

• Boksamtal 1, som i planeringen benämndes avstämning 1. Detta skedde först i 

grupper utifrån frågematerial och stämdes sedan av i helklass ungefär halvvägs in på 

lektionspasset. Gruppindelningen gjordes vid lektionsstart. 

• Boksamtal 2, som i planeringen benämndes avstämning 2. Detta skedde också först i 

indelade grupper utifrån ett nytt frågematerial och stämdes sedan av i helklass på 

liknande sätt som ovan. Gruppindelningen gjordes vid lektionsstart. 

• Boksamtal 3 A-F, som i planeringen benämndes examination. De 32 eleverna 

träffades i av handledaren på förhand uppgjorda grupper om fem elever på de fyra 

första examinerande boksamtalen (A-D), och sedan sex elever på de två avslutande 

(E-F). Examinationen upptog hela lektionstiden om 75 minuter med mig som 

moderator och min handledare som huvudansvarig för bedömning.  

Pedagogisk utformning av kursmomentet boksamtal 
Boksamtalen med gymnasieklassen på det ekonomiska programmet i kursen Svenska 3 

introducerades som kursmoment genom en strävan att ge eleverna en kontext, på basis av 

vilken läsningen och boksamtal skulle ske. Romanens namn avslöjades inte till en början, 

och som lärare gjorde jag som nämnts valet att inte så mycket tala om genren, 

skräcklitteratur, utan i stället ge bakgrund till tiden då romanen skrevs. För detta ändamål 

färdigställde jag ett litet kompendium betitlat ”I romantikens skymningstimme – 

sekelskiftespessimism och hopp till den jordiska kärleken” (se bilaga 6). När genomgången 

var färdig, röjdes romanens titel: Dracula (Stoker, 1879). Eleverna kvitterade ut varsin bok 

och upplägget gicks igenom.  

I tidsdispositionen, som jag mer eller mindre övertog av min handledare, var jag mån om att 

få in ett ytterligare boksamtal så att romanläsningen alltså kom att delas in i tre delar: 
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boksamtal 1 efter att en tredjedel av boken lästs (indelning enligt kapitel), boksamtal 2 efter 

att två tredjedelar av boken läst samt examinerande boksamtal 3 efter att hela boken lästs. 

Det är naturligtvis möjligt att som lärare inte presentera något material som åtminstone delvis 

ligger till grund för elevernas reflektioner och tolkning av romanen. Bedömningen jag gjorde 

var dock att vi i arbetet med romanläsning och boksamtal behöver frågeställningar att arbeta 

utifrån. Med utgångspunkt i dessa var tanken att låta diskussioner löpa mer eller mindre fritt. 

Frågorna var tänkta att mer och mer gå mot abstrakta resonemang och att anlägga en rad 

olika perspektiv och samtidigt ge utrymme för många möjligheter till tolkning av romanen.  

Höglunds (2011 s. 223–299) genomgång av tolkningstraditioner med egna bidrag därtill låg 

till grund för antagandet att det finns en tradition av många olika tolkningar av 

skräckromanen Dracula. Pedagogiskt ansåg jag det i dialogisk anda viktigt att vid 

boksamtalen så att säga föra en dialog med tolkningstraditionen av romanen i fråga. Höglund 

(2011) beskriver denna tradition och utvecklar resonemangen. Exempel på rubriker 

(Höglund 2011) får här tjäna till att belysa delar av den mångskiftande tolkningstraditionen: 

Hjältens avfärd, Vampyrer och viktoriansk borgerlig trevnadsiver, Dracula och olikheternas 

språk, Den vampyriska arbetarklassen, Lucy Westenra, en fallen kvinna, Manlighet och 

sexualitet i Dracula, Kriminella män och galna kvinnor, Lita inte på någon. Opålitliga 

berättare i Dracula, Kulturer i desperat behov av vitalisering, och så vidare. Mina 

arbetsfrågor till eleverna gav inte dessa teman explicit i någon högre grad, utan speglade 

framför allt till en början mer allmänna tolkningsfrågor inom litteraturen, vilka ändå syftade 

till att diskussionerna att så småningom skulle närma sig tolkningstraditionen för Dracula, 

och föra dialog med denna. Dock lämnades naturligtvis som nämnts hela tiden utrymme för 

elevernas alldeles egna tolkningar.  

Dracula inleds med att en av huvudkaraktärerna, Jonathan Harker, med tåg företar en resa 

med anhalt i Wien och sedan Budapest, där västerlandet tycks upphöra, och vidare österut 

mot Transsylvanien och till sist med droska fram till Draculas borg – allt med en tilltagande 

stämning av skräck och vidskepelse, där regelbundenheter (till exempel tågtidtabeller) och 

lagbundenheter upphör att gälla. Mot denna bakgrund ska delvis ses att instuderingsfrågorna, 

som återfanns i planeringen, inför boksamtal 1 var:  

Att tänka på till avstämning 1 av romanläsningen på kapitel 1–9 

Kolonialistiska drag? 

Tidstypiska drag – sekelskiftespessimism? 

Genus, det vill säga ”manligt och kvinnligt”: vilka roller samt karaktäristiska drag 

tilldelas manliga respektive kvinnliga romanfigurer?  

Närläsning: markera ställen i romantexten som du anser vara särskilt intressanta för 

kommande analyser: sidhänvisningar!  

Frågorna ovan ska också ses i ljuset av att eleverna förväntas ha läst en tredjedel av romanen 

och är i början av en läsprocess. Tanken var att redan här stimulera till mer övergripande 

analyser, såsom en träning inför fortsättningen av romanläsningen och boksamtalen. Till 

boksamtal 1 formulerade jag sedan dessutom ett antal frågor (se bilaga 3) som fungerade 

som arbetsblad i grupper med efterföljande redovisning genom axplock och diskussioner i 

helklass. Dessa frågor byggde vidare på instuderingsfrågorna ovan. Ett val gjordes att inte 

koncentrera boksamtalen så mycket kring olika turer i romanens handling, också på grund 
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av att undvika ett intryck hos eleverna av förhör (jfr Eriksson Barajas 2012, s. 24). I stället 

fick romanens handling ligga till grund för vidare reflektioner.  

Inför boksamtal 2 var sedan instuderingsfrågorna, igen av karaktären övergripande 

frågeställningar:  

Att tänka på till avstämning 2 av romanläsningen på kapitel 10–18: 

- Nykritik: hur gör författaren? Hur byggs stämning upp? Inblick i författarverkstaden. 

- Narratologiska aspekter: vem berättar? Kan vi lita på berättaren? Hur förflyter tiden 

i romanen? 

- Klassperspektiv? 

- Närläsning: markera ställen i romantexten som du anser vara särskilt intressanta för 

kommande analyser: sidhänvisningar! 

Peka på EXEMPEL ur romanen! 

Till boksamtal 2, som gjordes enligt liknande arbetsmodell som under det första, skrev jag 

ytterligare ett arbetsblad med frågor, vilkas syfte var att väcka tankar inför diskussioner (se 

bilaga 4).  

Instuderingsfrågor för den avslutande tredjedelen av romanen (indelningen var tänkt att i hög 

grad korrelera med handlingen) återfanns också i planeringen: 

Att tänka på inför litteraturseminarierna, kapitel 11–27 samt hela romanen: 

Religionens fall (?): ”har djävulen segrat”? 

Darwin: människan härstammar från djur: är människan ett djur – hur kommer det 

djuriska till uttryck? Freud: människan besitter oanat psykologiskt djup och starka 

drifter; det sexuella, perversioner och det patologiska (sjukliga) 

Intertextualitet: går det att säga något om hur författaren skriver in sig i genren? 

Allusioner? 

GE EXEMPEL från romanen!  

Vid examinationstillfällena, som alltså utgjordes av boksamtal 3 A-F med en grupp elever 

ledda av en moderator (av mig), utgick samtalet från frågor (se bilaga 5) som i huvudsak 

byggde på och syftade till att utveckla resonemangen från boksamtal 1–2, i vilka ett 

närmande till tolkningstraditionen såsom nämnts var tänkt att löpa som en röd tråd. Till grund 

för boksamtalen låg tankar om dialogicitet (se Dialogicitet under Bakgrund ovan) samt en 

metodik för boksamtalet inspirerad av Chambers (1993/1998) (se Metodik för boksamtalet 

nedan under följande kapitel). 

Metod för uppföljning och utvärdering 
I det följande gås igenom val av metod för att tolka resultaten, metod för datainsamling, 

urval, bortfall samt forskningsetiska överväganden. Dessutom ägnas till sist utrymme åt 

Chambers (1993/1998), vars pedagogiska rön kring boksamtal har utgjort ett slags grund i 

metodiken och därmed påverkat denna undersökning. (I fråga om jämförelser mellan 

litteratur refereras också Eriksson Barajas [2012], som i sin tur hänvisar till Kristeva [1967] 

om intertextualitet.) Syftet var att med hjälp av Chambers tankar bygga upp boksamtal som 
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främjar dialog i Bakhtins anda, inte bara mellan deltagande elever och den föreliggande 

litteraturen, utan med tolkningstradition, med annan litteratur och med omvärlden, både i ett 

historiskt och samtida perspektiv. Studien mäter dock elevattityder till de förda boksamtalen 

och i sig inte utfallet av en viss didaktik, som ändå tydligt inspirerats enligt nedan och ovan.  

Val av metod 
I den föreliggande undersökningen studeras gymnasieelevers attityder till boksamtalet. 

Studien är till sin karaktär främst kvalitativ genom analys av enkätfrågor till respondenter. 

Av enkätens (se bilaga 1) åtta frågor återfinns endast en fråga där svaret kunde vara ett ja 

eller nej. Därmed torde utformningen av enkäten med öppna frågor, förutom nämnda 

undantag, harmoniera med en kvalitativ metod. Studien är dock delvis kvantitativ såtillvida 

att enkätsvaren också räknas samman enligt kategori av svar. Detta är tänkt att ge mervärde 

såsom upplysande komplement till den kvalitativa metoden. Strängt taget kunde metoden 

beskrivas som mixad metod med starkt övervägande tyngdpunkt av kvalitativ metod. 

Termerna kvantitativ och kvalitativ används här enligt en viss praxis inom humaniora. ”Inom 

humanvetenskaperna är det ofta så i kvalitativa undersökningar att man vill studera 

människors uppfattningar och upplevelser av omvärlden” (Backman, Gardelli, Gardelli & 

Persson 2012, s. 298). Undersökningen syftar till att skapa kvalitativ förståelse för 

respondenternas attityder, och inte som ofta i fallet med kvantitativa studier till att ”primärt 

[…] förklara eller förutsäga skeenden” (ibid., s. 298).  

Nackdelar med den kvalitativa metoden är bland andra att den inte direkt genererar 

kvantifierbart material (jfr Backman m.fl. 2012, s. 297) och att undersökningen i högre eller 

lägre grad kommer att påverkas av forskarens ”förförståelse och hur denna påverkar 

forskningsfrågans undersökning och analys (Wenemark 2012, s. 55). (Wenemark [ibid.] 

påpekar dock att forskaren inte heller i kvantitativa undersökningar per definition går fri från 

egen påverkan på resultaten.) Resultat som kan antas mer allmängiltiga kommer att ges störst 

utrymme, varför denna kvalitativa studies tillförlitlighet (ibland: reliabilitet, se t.ex. 

Backman m.fl., s. 294) kunde medföra att resultaten är av intresse och till nytta för andra 

blivande lärare eller intresserade med tonvikt på svenskämnet i gymnasiet i allmänhet och 

romanläsning med boksamtal i gymnasieklass i synnerhet.  

Metod för datainsamling 
Metoden för att samla in material för studien är enkätens. Den för tillfället speciellt utformade 

enkäten (se bilaga 1) har som nämnts ovan främst öppna frågor, dock en som går att besvara 

med ja eller nej, och saknar i stort sett därmed fasta svarsalternativ (jfr Backman m.fl. 2012, 

s. 305). Denna datainsamlingsmetod har valts eftersom den ”ger möjlighet till mer 

individualiserade svar” (ibid., s. 305). På så sätt är den tänkt att spegla elevernas attityder till 

boksamtalet som undervisningsform och till viss grad bedömningsunderlag. Enkäten var en 

pappersenkät. Samtidigt kan den kategoriseras som en gruppenkät (jfr Wenemark 2017, s. 

43). Det kan finnas belägg för att just ungdomar tolkar pappersenkäter som mer seriösa än 

webbenkäter (ibid., s. 45). Enkäten fylldes i av eleverna i direkt anslutning till de gruppvisa 

examinerande boksamtalen (3 A-F) som avslutade momentet romanläsning med boksamtal. 

Enkäten genomfördes anonymt och varje gång gick jag på litet avstånd från eleverna, så att 

konfidentialiteten kunde bevaras, vilket även skedde under insamlandet i slumpvis ordning i 

en plastficka.  
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Någon testenkät, som kunde visa på brister i hur enkätens frågor utformats (Backman m.fl. 

2012, s. 306), har inte utprovats på respondenterna. Det var min bedömning att det inte var 

av godo för undersökningen av attityder att ställa liknande frågor till gymnasieungdomarna 

vid flera tillfällen, eftersom frågeställningarna då åtminstone delvis skulle vara bekanta vid 

själva undersökningen, vilket kunde minska motivationen att svara.  

I fråga om eventuella observationer föreligger en risk för den så kallade observatörens 

paradox (Labov 1972, s. 209), det vill säga i detta fall att jag som delaktig vid boksamtalen 

i egenskap av undervisande lärare naturligtvis själv påverkar situationer, vilka jag önskar 

studera. Av den anledningen görs inga direkta observationer, och reflektionerna, som 

återfinns under kapitlet Analys, reflektion och diskussion, utgår från den pedagogiska 

erfarenheten.  

Urval 
Urvalet av respondenter består av samtliga deltagare från de fyra första av sex examinerande 

boksamtal, boksamtal 3 A-D, i dessa fall fem elever vid vart och ett av nämnda 

examinationstillfällen, det vill säga tillsammans 20 respondenter. Urvalet är alltså inte 

slumpartat, utan utgörs av 20 av de 32 eleverna som jag för denna undersökning arbetade 

med under VFU 3 i kursen Svenska 3. Gruppindelningen gjordes av min handledare. Således 

har jag inte påverkat vilka elever som ingått i grupperna. Ett streck för undersökningen drogs 

som nämnts då 20 elever examinerats vid det tredje boksamtalet. Samtliga elever deltog i 

min åtföljande enkätundersökning, men endast de fyra första gruppernas 20 elevsvar har av 

utrymmestekniska skäl tagits med i denna studie.  

Bortfall 
Svarsfrekvensen var hela 100 % av de 20 tillfrågade eleverna, och därmed fanns inget direkt 

bortfall. Ett visst bortfall i fråga om svar på enstaka frågor fanns ändå, eftersom några 

respondenter valde att inte svara på alla frågor. I vissa fall hänvisade respondenterna på en 

fråga till ett svar på en annan fråga (se vidare under Analys, reflektion och diskussion). 

Någon nonchalans kunde dock inte skönjas.  

Bearbetning 
I bilaga 2 presenteras elevernas fullständiga enkätsvar enligt fråga. En viss bearbetning är 

gjord. Respondenterna är slumpmässigt försedda med anonyma ID-nummer från 1 till 20 (jfr 

Wenemark 2017, s. 241–243). Varje siffra avser därmed en och samma anonyma respondent. 

Vissa språkliga förändringar är gjorda i fråga om slarv- eller stavfel samt i fall av uppenbara 

brott mot grammatiska regler eller mot ordbildning (t.ex. ”dem är” etc.; antagelser - 

antaganden). Ett tankstreck i svarsfältet markerar att respondenten lämnat ett tomt svar. Ett 

frågetecken är respondentens svar på frågan, då hen uppenbarligen inte förstått denna eller 

ifrågasätter något.  

En viktig aspekt av enkäten är hur svaren uttolkas. Utifrån den kvalitativa undersökningen 

gjordes en innehållsanalys, som ”handlar om att koda och kategorisera kvalitativt material 

för att hitta teman som sedan analyseras vidare” (Wenemark 2017, s. 55). En enkel 

kategorisering är i svar som kan tolkas som positiva respektive negativa attityder. Det har 

överlag varit min strävan att tillämpa enklast möjliga tolkningar. Jag har valt att vara försiktig 

med att filosofera över eller psykologisera respondenternas svar. I kapitlet Analys, reflektion 



Utvecklingsarbete  Jonas Franzon 

11 
 

och diskussion (se nedan) finns dock analyser över vad respondenternas svar kunde betyda 

för det valda forskningsområdet, det vill säga boksamtalet och hur det uppfattas av 

gymnasieungdomar.  

Forskningsetiska överväganden 
I fråga om forskningsetiska överväganden informerade jag enligt Vetenskapsrådets riktlinjer 

(2002) samtliga respondenter (informationskravet) om vad elevernas roll som presumtiva 

respondenter skulle gå ut på. Eleverna fick veta att deltagandet var både frivilligt och 

konfidentiellt. Eleverna tillfrågades muntligt om samtycke (samtyckeskravet). Deltagarna 

var alla över 15 år, varför inget medgivande från vårdnadshavare behövdes. På grund av 

anonymiteten i enkätsvaren (respondenterna i sig var vid tillfället dock mina elever) skulle 

ingen spårning av individer kunna ske, vilket jag klargjorde för respondenterna 

(konfidentialitetskravet). Eleverna fick dessutom veta hur deras enkätsvar skulle användas i 

min undersökning: endast här och ingen annan stans och att svarsenkäterna förstörs efter att 

föreliggande utvecklingsarbete godkänts (nyttjandekravet). Den ID-numrering av 

respondenter, vilken återfinns under kapitlet Resultat, är utformad så att den angivna siffran 

alltigenom avser samma respondent. Dock är konfidentialiteten bevarad.  

Metodik för boksamtalet 
Författaren Chambers (1993, sv. 1994 [1998 2. uppl.] och flera senare upplagor och verk) 

refereras av forskare i fråga om litteraturläsning och boksamtal (t.ex. Bommarco, 2006; 

Lundkvist, 2009; Eriksson Barajas, 2012). Chambers (1993/1998) har mestadels barn som 

målgrupp då han ger lärare många goda råd och uppehåller sig kring hur en dynamik ska 

uppstå för att resonemangen ska utvecklas (ibid., s. 14). (Här kunde vi erinra oss Bakhtins 

tidigare nämnda oro för en analys som gör texten avskalad på dialogen, det vill säga skapar 

enstämmighet i stället för polyfoni.) Chambers framhåller vidare att vi vid boksamtal inte 

bara påverkas av vad andra säger, utan också av att höra sig själv formulera åsikter om en 

bok (ibid., s. 16). Chambers (ibid.) beskriver två utomlitterära mönster som spelar in i 

boksamtal. Den första av dem kallar han för ”världen-till-texten” (s. 22). Här överför läsaren 

i boksamtal romanens text till det egna livet. Den andra kategorin är att ”jämföra texter med 

varandra” (ibid., s. 23, kursiv. i orig.). Detta mönster kunde i mitt tycke, även om 

perspektivet lyfts utöver den aktuella texten (t.ex. en roman) till att handla om också andra 

texter i samspel, på samma gång vara inomlitterär. Eriksson Barajas (2012, s. 106) tar här 

upp begreppet intertextualitet, som härstammar från Kristeva (1967), och hänvisar till 

nämnda formulering av Chambers. I korthet innebär intertextualitetsbegreppet att alla texter 

kommunicerar med varandra och att en text således blir ”en mosaik av citat” (Eriksson 

Barajas 2012, s. 106). Eriksson Barajas (ibid.) påminner om att Kristeva var påverkad av 

Bakhtin då hon framlade denna tes.  

Chambers (1993/1998, s. 23) beskriver också boksamtalet som ett gemensamt begrundande. 

”Varje gruppmedlem vet något, men ingen vet alltihop. Och deltagarna i gruppen tar med sin 

kunskap in i diskussionen, vars mål är att gemensamt upptäcka mer om texten än vad som 

annars varit möjligt” (ibid., s. 29). I denna process blir deltagarna i boksamtalet varse 

läsningens sociala betydelse (ibid. s. 30). Vissa boksamtal kan komma att handla om 

diskussioner utifrån associationer, vilka visserligen så att säga härstammar från texten men 

som samtidigt fjärmar litteratursamtalet från denna. Chambers (ibid.) menar att sådana 

samtal inte är ”en diskussion inriktad på att utforska en text och upptäcka olika tolkningar” 
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(s. 50). Enligt Chambers (ibid., s. 67) blir en av lärarens viktiga uppgifter vid boksamtal att 

just återföra dialogerna till texten och till aspekter som tilltalar gruppen (man ska minnas att 

han koncentrerar sig på boksamtal med barn). Likaså gäller det att vänta med att som lärare 

föra fram egna tolkningar, eftersom de kan begränsa boksamtalets dimensioner (ibid., s. 66). 

Det är viktigt att i boksamtal reflektera över hur någon kom fram till en viss analys, och då 

kan läraren fråga: hur vet du det (ibid., s. 74)? Att däremot fråga varför då tenderar att få 

karaktären av ett förhör. I stället är det hos Chambers (ibid.) viktigt att som generell 

utgångsfråga ha: ”Jag undrar” (tell me) (t.ex. s. 60–63) för att bland annat skapa rum för 

elevernas kreativitet. En annan genomgående aspekt hos Chambers (ibid., t.ex. s. 105) är att 

de samtalsämnen som väljs i boksamtalet bör utgå från eleverna själva.  

Resultat 
De medverkande gymnasieeleverna hade enligt denna studie genomgående en positiv syn på 

boksamtalet och den utökade litteraturförståelse, som eleverna enligt denna undersökning 

säger sig få av analys genom dialog i ett socialt forum: boksamtalet. På fråga 5 svarar 

samtliga 20 respondenter jakande, varav flera med olika förstärkningar. Dessutom tycks 

eleverna närmast enhälligt betona vikten av att genom dialog höra och diskutera andras 

tolkningar av romanen. Det framgår också med viss tydlighet att de allra flesta respondenter 

känner sig bekväma med boksamtalet. 

När det gäller det dialogiska perspektivet på boksamtalet intygar många respondenter 

samtalets eller diskussionens betydelse för bättre förståelse av litteratur. På fråga 4 (”Vilken 

roll spelar det sociala sammanhanget, det vill säga att prata tillsammans med andra, när det 

gäller fördjupade insikter i litteratur?”) svarar respondent 9: ”Diskutera sig fram. Allas olika 

antaganden om boken kan till slut bli något större genom samarbete för ett bra resultat”. På 

samma fråga svarar respondent 19: ”Man kan lättare se andras synvinklar, vilket hjälper en 

själv att förstå”. Många andra respondenter uttrycker liknande åsikter (se bilaga 2). Här kan 

tankar om att den egna aktiva förståelsen hos eleven först uppstår då denne responderar passa 

väl in, liksom vikten av ”den andre” för att nå (egna) insikter (jfr Dysthe [1995/1996, s. 63] 

om Bakhtin). Hela 17 svar av 20 uttrycker sig positivt på denna fråga. Respondent 7 hänvisar 

svaret på föregående fråga (”På vilka sätt upplever du att boksamtal i grupp, helklass samt 

avslutande examinationsgrupp bidrar till djupare förståelse av litteratur?”) där hen skriver: 

”Man får testa sina teorier och jämföra med de andras och på så sätt få en djupare förståelse 

av t.ex. bokens budskap el. likn.” 

De allra flesta respondenterna, 16 av 19 respondenter, uttrycker även på fråga 7 (”Hur 

upplever du att bedömningen i form av redovisning av boksamtal fungerar jämfört med 

skriftlig redovisning?”), att de är positivt inställda till boksamtalet som redovisningsform. 

Noteras kan att respondent 3 också i fråga om bedömning sätter pris på boksamtalets roll för 

ökad egen förståelse: ”Det är enklare eftersom man diskuterar och får en bättre förståelse”. 

Respondent 11 värdesätter också det sociala perspektivet vid bedömning genom boksamtal: 

”Allas tankar tas hänsyn till genom att hjälpa andra”. Eleverna tycks inte se större problem 

här. Två undantag finns. Respondent 17 anser att ”det kan vara svårt”, medan respondent 1 

menar att boksamtalet som redovisningsform är ”Lite sämre i och med att man inte alltid får 

yttra sina kunskaper till fullo”. 
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På frågorna 2 (”Kan det finnas nackdelar [med boksamtalet som redovisningsform jämfört 

med skriftliga redovisningsformer]?”, 6 (”Vilka förutsättningar anser du vara viktiga för ett 

lyckat boksamtal?” samt 8 (”Vad skulle du vilja förmedla till lärare som håller i boksamtal 

under kursen Svenska 3?”) betonar respondenterna exempelvis vikten av att talturer fördelas 

rättvist, att alla har läst boken i fråga samt att frågorna är lätta att förstå. På fråga 2 uppehåller 

sig åtminstone sex respondenter vid (avbrutna) talturer, och lika många på fråga 8. Två 

respondenter på fråga 8 önskar frågor som är lätta att förstå. På fråga 6 uttrycker sex 

respondenters svar tankar kring talturer, medan sju respondenter betonar vikten av att alla 

deltagare har läst (hela) boken. Exempel finns på ett tydligt socialt perspektiv i elevsvaren 

på denna fråga (respondent 5): ”Att alla har läst boken och att man respekterar den som har 

ordet. Att alla tar ansvar för sig själva men framförallt [för] de andra i samtalet.” Även på 

fråga 8, som belyser lärarens roll, förekommer tankar kring dialogens betydelse för lärandet 

(respondent 6): ”Det är en viktig roll i lärandet att få samtala”.  

Analys, reflektion och diskussion 
Nedan analyseras och speglas resultaten mot den uppställda teoretiska bakgrunden. Sedan 

tar reflektion vid mot bakgrund av det utförda arbetsmomentet med boksamtal i den aktuella 

gymnasieklassen. Därefter följer en avslutande diskussion om undersökningen utifrån ett 

lärarperspektiv.  

Analys 
I mitt tycke var respondenterna till och med överraskande positiva i sina enkätsvar. Både 

boksamtal 1–2 och examinerande boksamtal 3 tycktes eleverna se positivt på, även om det 

sistnämnda var examinerande. Detta kunde tyda på en potential för att ytterligare betona 

boksamtalet under exempelvis kursen Svenska 3, också då andra examinationsformer väljs. 

Genom analys av respondenternas sammantagna svar är mitt intryck att eleverna, då de 

uttrycker attityder som kunde beskrivas som mer eller mindre negativa, inte ifrågasätter 

boksamtalet som en lärorik arbetsform. I stället är de måna om att procedurer vid 

boksamtalet, i synnerhet vid de examinerande boksamtalen 3 A-F, utformas på ett sådant sätt 

att elevernas prestationer kommer till sin rätt. Det kan gälla exempelvis vikten av rättvisa 

talturer, men samtidigt betonas att förberedelser från elevernas sida är avgörande för ett väl 

fungerande boksamtal. Attityderna speglar alltså sällan något ifrågasättande av boksamtalet, 

utan uttrycker ställvis en önskan om vidareutveckling av detsamma. Samtidigt skiljer 

respondenterna inte alltid mellan boksamtalet i sig och dess deltagare utan betonar det egna 

ansvaret för ett lyckat boksamtal (respondent 5 som citeras ovan).      

Går det dialogiska perspektivet egentligen att skilja från boksamtalet? Denna fråga kan inte 

denna studie svara på. Betonandet av dialogicitet, i enlighet med Bakhtin och Dysthe, 

gällande litteraturläsning och boksamtal, tycks dock ytterst naturligt, vilket resultaten av 

denna studie tyder på. Resultaten är i samklang med Ullands (2016) slutsats, att elevens 

tankar om litteratur utvecklas i möte med andras genom boksamtalets olika röster. Boksamtal 

är naturligtvis i sig sociala handlingar. Perspektivet är ändå att peka på det dialogiska 

perspektivets betydelse för litteraturläsning i gymnasieskolan. I en verklighet där det 

muntliga emellanåt tycks något dominera hos elever samtidigt som närmandet till texter 

tycks kräva arbete, kan dialogen vara en viktigt pedagogisk brygga.  
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Däremot kan denna studie inte i sig mäta effekterna av en viss metodik (såsom Chambers) 

eller av dialogicitet (här enligt Bakhtin och Dysthe). Av den orsaken har också dialogicitet 

endast utgjort bakgrund till studien, och inte ingått som något mätbart. Dock kan de positiva 

elevattityderna till betydelsen av dialog, exempelvis genom ”att prata tillsammans med 

andra” och ett ”socialt sammanhang” (se bilaga 1, s. 1) för fördjupad litteraturreception, ses 

som indikatorer på en samklang mellan dialogicitet och boksamtal. I begreppet boksamtal 

ingår dock nyss nämnda parametrar per definition, så det är skäl till försiktighet. Dock 

kvarstår det faktum att studien till stor del främst ändå torde mäta attityder till den aktuella 

processen med boksamtal med nämnda bakgrund, vilket skulle ge vid handen en god grund 

för fortsatt inspiration av dialogicitet gällande boksamtal.   

Reflektion 
När det gäller själva boksamtalet som examinationsform, blir det dels tydligt att Skolverket 

(2011) i kunskapsmatriserna för boksamtal inte väger in någon interaktion i 

bedömningskriterierna, dels att lärarens roll, hur den än utformas, kommer att få betydelse i 

högre eller lägre grad. Här infinner sig tankar om läraren i boksamtal ska lämna 

diskussionerna mer så att säga åt eleverna själva. Elever som moderatorer förblev en 

oförverkligad idé under det arbete med litteratursamtal som ligger till grund för denna studie. 

Min avsikt var att vara en moderator som genererade litterärt samtal, och sedan låta eleverna 

rå över deras egna tolkningar, i enlighet med den nämnda aktiva förståelsen (Dysthe, 

1995/1996 om Bakhtin). 

Denna studie behandlar inte nämnvärt litteraturläsandet i sig. Det blev dock tydligt vid 

examinationerna att en ganska stor spridning fanns bland elever och redovisningsgrupper. 

Nio elever hade strålande resultat och diskussioner som aldrig tycktes ta slut, medan lika 

många tydligen inte läst (hela) romanen, varför examinationen då inte kunde godkännas på 

grundval av boksamtal 3. Mitt pedagogiska upplägg i fråga om boksamtalen, inspirerat av 

dialogicitet samt av Chambers metodik och sammanfattat under rubriken Genomförande, 

syftade till att öppna för möjlighet till också betyg A. Detta högsta betyg har omfattande och 

mångskiftande kunskapskrav, exempelvis på en ”fördjupad, utförlig och träffsäker och 

nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera 

perspektiv” (SKOLFS 2010:261, s. 11). Nio elever uppnådde detta betyg. Frågan blir 

snarare hur ett större antal elever kunde bli godkända. Betygens utfall blev: F – 9 elever, E – 

8 elever, C – 6 elever samt A – 9 elever. Enligt handledaren på VFU följer betygen mönster 

från tidigare år med undantaget av att fler F och färre E än brukligt sattes denna gång. Dock 

såg hen förklaringen i att antalet ovana läsare var många.   

Det så kallade utomlitterära mönstret att jämföra texter med varandra (Chambers, 

1993/1998), eller de intertextuella perspektiven på romantexten, visade eleverna endast 

delvis prov på. De mest ambitiösa eleverna hade dock i detta perspektiv ett mycket gott 

minne av romantexten. De eleverna uppnådde kunskapskravet i enlighet med betyg A på att 

ge ”stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna” (SKOLFS 2010:261, s. 11). 

Ansatsen till en textnära litterär analys kunde möjligen ha gjorts ännu starkare. På detta 

område tycks relativt stora pedagogiska insatser (ibland) krävas. Däremot tycktes eleverna 

mer generellt mycket villiga att komma fram till nya tolkningar och idéer, det som Chambers 
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(1993/1998) kallar för världen-till-texten. Drivfjädern, som tydligt fanns vid diskussionerna, 

kan vara ett konstituerande genom dialog av något som närmar sig sanning (jfr Dysthe 

[2001/2003]). Boksamtalet kan vidare mycket väl tänkas vara ett dialogiskt umgänge, vars 

syfte är att fånga flerstämmigheten i romantexten och tillsammans synliggöra subtiliteter (jfr 

Bakhtin, 1963/1991, 1981/1988).  

Instämmas kan med Strandberg (2017), om att lärarens handlingar blir föremål för mycket 

egen didaktisk reflektion, det vill säga funderingar kring pedagogikens utformning i detta 

fall. I mitt val av en relativt aktiv lärarroll kan jag stödja mig på Chambers (1993/1998), som 

betonar vikten av att skapa dynamik för att resonemangen ska utvecklas och leda vidare (se 

ovan). Det var min bedömning att eleverna, förutom vid bedömningstillfället, behövde mer 

eller mindre stöttning. Boksamtalen ska inte heller så mycket komma att handla om fria 

associationer, utan utgå från den föreliggande texten (ibid.).  

I fråga om Hultins (2006) studie i samtalsgenrer vid litteratursamtal i gymnasieskolan, 

fastställdes redan under kapitlet Bakgrund att det inte genom denna serie av boksamtal 

uteslutande rörde sig om det så kallade texttolkande samtalet. Det informella boksamtalet, 

som mest syftar till att väcka läslust, tycktes dock något krävande med 32 elever i den 

aktuella klassen. Tanken var i stället att sätta eleverna i arbete och att låta dem inspireras av 

varandra. Min erfarenhet är att ett perspektiv av dialogicitet på boksamtalet verkar 

inspirerande för pedagogen, eftersom detta perspektiv så tydligt pekar på potentialen i fråga 

om litteratur, flerstämmighet och interaktion. 

Diskussion 
Gällande resultaten i stort för denna studie speglar dessa naturligtvis frågorna som ställdes 

(och omvänt inte de frågor som inte ställdes). Frågorna utformades för att tjäna tänkt syfte. 

Det kan tyckas att frågorna 1 och 7 liknar varandra, liksom frågorna 3 och 4. Det var ändå 

genomgående bara fem tomma svarsfält (inklusive ett frågetecken). Det fanns någon enstaka 

hänvisning till ett annat svar samt vissa formuleringar såsom ”som sagt” (se bilaga 2). 

Studiens trovärdighet (reliabilitet) (jfr Backman m.fl. 2012, s. 294–295) kunde bedömas som 

tämligen god genom att enkätsvaren var synnerligen samstämmiga och inte krävt mycket 

tolkning. Det är mycket möjligt att en liknande studie skulle visa på lika stor entusiasm för 

boksamtalet som dialogisk inlärningsform. Giltigheten (validiteten) (jfr ibid.) för studien 

kunde sägas vara god såtillvida att den verkligen mäter elevattityder, åtminstone enligt de 

ställda frågorna. Dessa frågor låg som nämnts möjligen något nära varandra delvis, men 

ringade samtidigt in det enkäten främst efterfrågade: attityder om boksamtalets och dialogens 

betydelse för upplevd litteraturförståelse.  

Förslag på framtida studier av boksamtalet kunde vara att utifrån en kvalitativ studie av detta 

slag utföra kvantitativa studier av studieresultat, mätta i exempelvis måluppfyllelse, och då 

jämföra resultaten av boksamtalet med resultat av exempelvis loggboken som arbetsform i 

fråga om litteraturläsning. En aspekt av detta är naturligtvis litteraturreception, vilket gör att 

otaliga infallsvinklar uppkommer. Även mått på motivationshöjande faktorer för 

litteraturläsning i fråga om boksamtal jämfört med andra arbetssätt vore i mitt tycke av 

intresse.  
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För den egna yrkesprofessionen har denna studie haft betydelse. De positiva elevattityderna 

till boksamtalet inspirerar och riktar blicken framåt mot att utveckla metodiken för 

ändamålet. Boksamtalet kunde bli ett arbetssätt, som på ett mer allmänt plan i 

gymnasieskolan än genom explicita kunskapskrav, verkar för att förena text med dialog och 

därigenom slår ett slag för litteraturen, som inte alltid tycks spela en viktig roll för dagens 

gymnasieelever. Resultaten av denna studie visar i min mening därmed på mycket goda skäl 

för boksamtalet som undervisningsform. Ovan citerade svar för respondent 6 på enkätens 

fråga 8 (se bilaga 2) kunde tjäna som en sammanfattning: ” Det är en viktig roll i lärandet att 

få samtala”.  
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Bilaga 1–6  
Bilaga 1: Enkät 

 

Boksamtal i Svenska 3 – Dracula (Stoker, 1897) 

 

1. Vilka anser du vara boksamtalets fördelar jämfört med att redovisa skriftligen (exempelvis 

ett PM) när det gäller att bearbeta läst litteratur? 

 

 

 

 

 

2. Kan det finnas nackdelar? 

 

 

 

 

 

3. På vilka sätt upplever du att boksamtal i grupp, helklass samt avslutande 

examinationsgrupp bidrar till djupare förståelse av litteratur? 

 

 

 

 

 

 

4. Vilken roll spelar det sociala sammanhanget, det vill säga att prata tillsammans med 

andra, när det gäller fördjupade insikter i litteratur? 
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5. Upplever du att du lär av andra elever och av läraren vid boksamtal? 

 

 

 

 

 

 

6. Vilka förutsättningar anser du vara viktiga för ett lyckat boksamtal? 

 

 

 

 

 

 

7. Hur upplever du att bedömningen av redovisning i form av boksamtal fungerar jämfört 

med en skriftlig redovisning? 

 

 

 

 

 

 

8. Vad skulle du vilja förmedla till lärare som håller i boksamtal under kursen Svenska 3? 

 

 

 

 

 

Stort tack för din medverkan i denna enkät, som kommer att utgöra ett  

viktigt material till mitt utvecklingsarbete (avslutande pedagogiska uppsats)!  
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Bilaga 2: Enkätsvar 

Fråga 1 

 

Fråga 2 

 

 

Fråga 1: Vilka anser du vara boksamtalets fördelar jämfört med att redovisa skriftligen (exempelvis ett PM) när det gäller att bearbeta litteratur?

Respondent Svar:

1 Att man får ta del av andras perspektiv.

2 Man kan få in flera perspektiv och exempel när man diskuterar i grupp. 

3 Diskutera med varandra! Fram och tillbaka. Bättre förståelse.

4 Enklare att få ut sina tankar. Mer utvecklande resonemang när man kan koppla svar och frågor till de andra i gruppen.

5 Att man får diskutera och resonera tillsammans. Det väcker många nya tankar som gör boken mer intressant.

6 Det brukar kännas lättare och så får man oftast mer förståelse av boken efter att ha samtalat.

7 Mer spontana samtal som genererar nya tankar och idéer.

8 Man kan hjälpas åt att komma till slutsatser och få nya perspekltiv i ett gruppsamtal. Dessutom är det mycket skönare som elev då det kräver mindre arbete.

9 Att kunna se bokens innehåll från flera olika perspektiv. Boken blir bättre av att diskutera och man lär sig mer utav vad man läst.

10 Bättre disskutioner, mer utvecklat, från flera håll.

11 Man kan utveckla sina tankar medan vi samtalar.

12 Enklare att få fram sin tanke, nya tankar och åsikter kan uppstå.

13 Man får med mycket mer. Man får ta del at andras idéer. Bredare perspektiv.

14 Man får diskutera och höra andras tankar.

15 Jag är bättre på¨att uttrycka mig muntligt. Sedan är det alltid bra att få andras åsikter och kunna disskutera. 

16 Man kan resonera mer, man får mer sagt, ens tankar kan man prata och förklara mer än i skriftlig text. Man kan hjälpa varandra och dra fler slutsater.

17 Kan vara givande att diskutera och se nya vinklar.

18 Det är enklare att uttrycka sig muntligt än skriftligt. Man kommer fram till mer när man kan diskutera med andra. 

19 Man kan lättare visa vad man kan på en kortare tid efter som att det går snabbare att diskutera om en bok. 

20 Boksamtal gör att man kan diskutera och få andra synvinklar än vad man själv har. 

Fråga 2: Kan det finnas nackdelar?

Respondent Svar:

1 Att man inte alltid kommer till tals.

2 Ja, att man inte får lika mycket utrymme.

3 Att inte tänka igenom.

4 Om man inte vågar ta för sig så kan man få sämre resultat.

5 Att man inte "vågar" ta för stor del av samtalet eller säga fel.

6 Det skulle kunna va ifall alla inte får lika mycket talrum i fall man är blyg t.ex.

7 Kan finnas för lite tid att komma på ett bra svar ibland.

8 Man kanske glömmer någon viktig del då man måste prestera här och nu.

9 Att man inte får med allt man vill säga och inte får visa exakt vad man kan.

10 Svårt att få fram sin åsikt, blir avbruten.

11 Ja, man kan blir lite förvirrad och oklar.

12 Att alla inte får prata eller säga det de vill.

13 Att man  blir avbruten.

14 Man är blyg att tala.

15 Om man har många tankar finns risken att man inte hinner säga allt.

16 Alla kanske inte får lika mycket sagt, man har inte lika mycket tid att tänka efter.

17 Ja, man kanske ej får med allt man vill säga.

18 Inte i jämförelse med skrift.

19 Bara om det finns några i gruppen som inte vågar ta för sig.

20 Att man inte får sagt allt man vill.



BILAGA 2 s. 2(4) 
 

21 

Fråga 3 

 

Fråga 4 

 

 

Fråga 3: På vilka sätt upplever du att boksamtal i grupp, helklass samt avslutande examinationsgrupp bidrar till djupare förståelse av litteratur?

Respondent Svar:

1 Man får höra andras perspektiv, vilket ger ens eget perspektiv bredd. 

2 Man får in flera olika perspektiv.

3 Tänka utifrån olika perspektiv. 

4 Som sagt kan man ta del av vad andra tycker och tänker

och om man jämför ens egna svar med andras kommer diskussionen bli djupare

5 Det är bra att ha avstämningar genom hela boken då tankegången startas fort. 

Att ständigt få in nya idéer samt få ta del av andras uppfattning fördjupar förståelsen för romanen.

6 Man får se hur andra har tolkat vissa sekvenser i boken vilket kanske leder till ytterligare förståelse av helheten.

7 Man får testa sina teorier och jämföra med de andras och på så sätt få en djupare förståelse av t.ex. bokens budskap el.likn.

8 Man får höra fler perpsektiv och får djupare förståelse, perspektiv som man kanske inte annars sett. 

9 Man diskuterar med många olika och ser olika sidor av berättelsen. Allas tolkningar gör att man får djupare förståelse.

Bra också att diskutera delar av boken innan hela boken är klar för om man har svårt att förstå kan man höra hur andra tolkat det.

10 Fler tankar från olika människor, olika perspektiv. 

11 Man får delade tankar.

12 Man får höra andras tolkningar och man kan ta lärdom av varandra.

13 Man får ett bredare perspektiv och ta del av andras idéer.

14 ?

15 Man får fler perspektiv och tolkningar.

16 Som sagt tar man hjälp av varandra och får höra adras syn på det och fler perspektiv.

17 Man diskuterar.

18 Man kan diskutera och komma fram till nya saker.

19 Det hjälper en att minnas vad man har läst och så kan man öva när vi diskuterar i helklass.

20 Som sagt kan man få andra tankar och idéer av vad den handlar om. 

Fråga 4: Vilken roll spelar det sociala sammanhanget, det vill säga att prata tillsammans med andra, 

när det gäller fördjupade insikter i litteratur?

Respondent Svar:

1 Stor roll, att få föra en interaktion med andra speglar verkliga livet (jobb). 

2 Som jag sa tidigare kan man se saker utifrån flera perspektiv och vinklar. 

3 Man får en bättre kommunikation.

4 Man får reda på hur andra tolkar texten och varför. 

5 Man hjälper varandra och man blir hjälpt själv.

6 Alla har olika saker med sig i sin "ryggsäck" och på så vis tolkar alla den olika och

då är det bra att kunna dela tankarna. 

7 Hänvisar till svaret på föregående fråga.

8 Att få diskutera är viktigt att träna på då det är bra att kunna både inför framtiden och på fritiden.

9 Diskutera sig fram. Allas olika antaganden om boken kan till slut bli något större genom samarbete för ett bra resultat.

10 Viktigt och bra att prata med andra människor.

11 Man kan använda de andra som ett bollplank.

12  - 

13 Spelar stor roll.

14 Diskutera.

15 Man kan hjälpa varandra att spinna vidare på idéer och åsikter.

16 Man blir mer bekväm och kan diskutera.

17 Nya åsikter.

18 Man kommer fram till mer i diskussion med andra.

19 Man kan lättare se andras synvinklar, vilket hjälper en själv att förstå.

20  - 
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Fråga 5 

 

Fråga 6 

 

 

Fråga 5: Upplever du att du lär av andra elever och av läraren vid boksamtal?

Respondent 

1 Ja, att få höra deras perspektiv.

2 Ja.

3 Ja.

4 Ja, får nya tankesätt.

5 Ja!

6 Ja, jag lär mig mycket och förstår saker som tidigare varit diffusa.

7 Ja, definitivt.

8 Ja, jag har fått höra många nya saker jag inte visste, både perspektiv och ren fakta. Lärorikt.

9 Ja.

10 Ja.

11 Ja, nya tankar.

12 Ja.

13 Ja.

14 Ja.

15 Ja.

16 Ja.

17 Ja, absolut.

18 Ja det gör jag, att ta del av andras tankar hjälper mycket.

19 Ja, som jag svarade på fråga 4.

20 Ja.

Fråga 6: Vilka förutsättningar anser du vara viktiga för ett lyckat boksamtal?

Respondent Svar:

1 Att alla kommer till tals och ingen avbryts.

2 Att alla får lika mycket utrymme att prata.

3 Inte bli avbruten.

4 Läsa boken såklart och våga delta. Mer tolkningar leder till djupare och bättre samtal.

5 Att alla har läst boken och att man respekterar den som har ordet. 

Att alla tar ansvar för sig själva men framförallt [för] de andra i samtalet. 

6 Att alla har läst boken och gjort egna tolkningar.

7 Att deltagarna ej är rädda för att säga fel eller uttrycka sig, så man inte håller tillbaka. 

8 Alla ska ha läst boken och vara öppna för diskussion. Ta vid där andra avslutar och inte  avbryta. 

9 Läst boken - Haft små samtal innan om boken - Bra frågor om boken

10 Alla får prata lika mycket. 

11 Bra grupp - lika långt [hunna?]

12 Att man låter alla prata och hjälper varandra. 

13 Att alla får prata, och att alla får prata till punkt.

14 Dela in grupper utifrån vilka som har lätt att prata och vilka som har svårt , så ingen blir överlägsen.

15 Möjlighet att kunna diskutera fritt.

16 En grupp man är hyfsat bekväm med och där alla får säga det de vill ha sagt.

17 Man ska ha diskuterat boken någorlunda innan. 

18 Att alla bidrar med egna tankar som man kan spinna vidare på.

19 Att alla har läst boken.

20 Att alla har läst boken och att man funderat redan innan.
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Fråga 7 

 

Fråga 8 

  

Fråga 7: Hur upplever du att bedömningen av redovisning i form av boksamtal fungerar jämfört med en skriftlig redovisning?

Respondent Svar:

1 Lite sämre i och med att man inte alltid får yttra sina kunskaper till fullo.

2 Ganska lika, men att man får med hur man framställer sig muntligt. 

3 Det är enklare eftersom man diskuterar och får en bättre förståelse. 

4 Bättre med boksamtal. Enklare att få ut vad man tänker. 

5 Jag tycker den fungerar bra.

6 Brukar ofta fungera bra. Har ingen större koll.

7 Jag tycker det är bra.

8 Det känns enklare då man lättare kan täcka alla kriterier genom att spåna vidare på en massa teorier.

9 Genom att prata kan man formulera sig på sitt eget sätt. Man kanske inte får med allt man vill säga

i en text men som man kan formulera i tal!

10 Funkar bra, man får använda fler tankar.

11 Allas tankar tas hänsyn till genom att hjälpa andra.

12 Blir tydligt när det är muntligt vem som tycker vad och att det är ens egna ord.

13 Alla får bättre idéer och kan utveckla sitt svar med hjälp av andra.

14 Uttrycker mig bättre i skrift och då får man tid att tänka på frågorna.

15 Man kan ta hjälp av andra.

16 Bra.

17 Kan vara svårt.

18 Visst kan det bli svårare att bedöma elever i grupp men det blir samtidigt enklare att förstå vad vi menar muntligt.

19 Det fungerar bättre eftersom man kan säga mer.

20  - 

Fråga 8: Vad skulle du vilja förmedla till lärare som håller i boksamtal under kursen Svenska 3?

Respondent Svar:

1 Att fortsätta med det. Men att vara tydlig så alla får mycket sagt.

2 Se till så att alla får prata lika mycket.

3 Att ställa frågor så att eleverna förstår. Inga svåra begrepp. En fråga i taget. 

4 Fördela ordet jämnt så alla får prata. Annars kan det vara så att de som är bra på 

att ta för sig pratar.

5 Att uppmuntra alla till att tala och få igång diskussioner. Att vara med och föra samtalet framåt

men inte ta över samtalet.

6 Det är en viktig roll i lärandet att få samtala. 

7 Låt eleverna tänka och prata till punkt. Ha inte för bråttom att byta ämne.

8 Fördela ordet jämnt och formulera frågor enkelt för att man ska kunna förstå - 

därefter kan eleven gå djupare ner i frågan i diskussionen.

9 Ha förberedda frågor som går att se från olika synvinklar, sedan dela ut frågor så alla får prata.

10 Fördela ordet mer jämnt!

11 Bra med frågor och utvecklande.

12 Att fördela ordet till alla och ha tydliga frågor.

13 Att inte avbryta, dela ut ordet.

14  - 

15 Viktigt att diskutera fritt så man inte bara följer frågorna till punkt och pricka.

16 Det är bra som det är.

17 Att ge alla chansen att tala under flera tillfällen om man t.ex. missar en fråga.

18 Inget, allt bra.

19 Att det är bra (med) att ta miniexaminationer av boken i helklass.

20 Att ha frågor som är lätta att förstå.
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Bilaga 3: Arbetsblad för boksamtal 1  

Dracula 

Diskussionsfrågor i grupp och därefter i helklass: 

 

1. A) Hur beskriver Jonathan Harker resan vidare österut från Budapests station, där 

färden över Donau i verklig mening tycks vara en vattendelare mellan väst och 

öst? 

Jag fick ett intryck av att vi lämnade västerlandet och kom in i österlandet; den 

mest västerländska av de fantastiska broarna över Donau, som här har mäktig 

bredd och djup, förde oss till det turkiska herradömets traditioner.  

B) Kan ni spåra liknande tankegångar till dagens västra Europa gentemot öst? 

 

C) Vad representerar Storbritannien kontra Transsylvanien, tror ni, då Jonathans 

skräckfyllda tillvaro långt borta varvas med Minas beskrivningar av gemytet i 

Whitby (24 juli): 

 

(Mina Murray, 1 augusti) 

Klockan har just slagit nio. Jag ser ljuspunkter spridda över hela staden, ibland i 

rader längs gatorna och ibland ensamma; de löper längs Esk och försvinner i dalens 

krökning. På vänster hand döljs utsikten av en svart rad hustak invid Whitby Abbey. 

Fåren och lammen bräker på fälten långt bakom mig, och en åsnas hovar klapprar 

mot den stenlagda gatan under mig. Orkestern på piren spelar en rast, skärande 

vals och längre bort längs kajen har Frälsningsarmén möte i en bakgata, Ingen av 

orkestrarna hör den andra, men härifrån kan jag höra och se båda. Jag undrar var 

Jonathan är och om han tänker på mig. Jag önskar han vore här.  

(Jonathan, 30 juni) 

Och sedan i väg hemåt! I väg till närmaste och snabbaste tåg! I väg från denna 

förbannade plats, från detta förbannade land där djävulen och hans barn 

fortfarande vandrar i mänsklig skepnad! 

D) Dracula skryter och skrävlar om sitt folkslag, szekelerna. 

Hit till de europeiska folkens malström förde den ugriska stammen från Island den 

stridslust som Tor och Oden gav dem och som deras bärsärkar gav så våldsamma 

prov på längs Europas kuster, ja även längs Asiens och Afrikas kuster, tills folket 

trodde att det var varulvar som kommit.   

Stämmer det han säger? Är han trovärdig, så att säga som berättare?  
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2. A) Jonathan Harker har otvetydigt vetenskapliga ambitioner. (Senare i romanen 

håller Van Helsing ett längre anförande om vetenskapens begränsningar.) Kan ni 

placera detta i kontexten, i slutet av den romantiska eran? Finns det konflikter 

gentemot tidigare allmänna uppfattningar i det faktum att vetenskapen, kanske 

främst naturvetenskaperna men även nya vetenskaper såsom psykologin, var 

starkt på framväxt? Hur rimmar det vetenskapliga med romanens innehåll? 

 

12 maj – Låt mig börja med fakta – enkla, nakna, fakta styrkta av böcker och siffror, 

vilka inte kan betvivlas. 

Något senare: 

Detta är verkligen det nittonde århundrandet. Och ändå, såvida inte mina sinnen 

förleder mig, hade och har den gamla tiden egna krafter som inga ”moderna 

påfund” kan döda.  

Doktor Seward, 4 september, midnatt: 

Kan det vara så att solen vid vissa tillfällen utövar ett farligt inflytande på vissa 

naturer – liksom månen gör på andra? 

 

B) Dröm och verklighet, natt och dag – hur byggs spänningen mellan dessa begrepp upp, 

och hur förenas de möjligen i romanen? Kan man knyta det nattliga till stämningarna på 

1890-talet?  

(Jonathan Harker) 

Jag förstod helt och hållet; min enda undran gällde om några drömmar kunde vara 

mer förfärliga än det onaturliga, fasansfulla nät av hot och mysterier som tycktes 

dras åt runt mig.  

Det har alltid varit natt då jag blivit angripen eller hotad, eller på något sätt befunnit 

mig i fara.  

Det började nu närma sig morgon och vi gick till sängs. (Obs. Denna bok börjar bli 

förfärligt lik början av Tusen och en natt, för allt måste avbrytas när hanen gal – 

eller kanske lik Hamlets fars vålnad.  

Jag gick till mitt eget rum och som märkligt nog utan drömmar. Förtvivlan finner sin 

egen frid.  

(Mina Murray, 26 juli) 

Dessutom har Lucy, trots att hon är så frisk, börjat gå i sömnen igen.  
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C) Vilken roll spelar allusioner, det vill säga anspelningar på och hänvisningar till andra 

litterära verk? Vilken känsla ger anspelningen på Shakespeares Hamlet? 

(Jonathan Harker)  

Det började nu närma sig morgon och vi gick till sängs. (Obs. Denna bok börjar nu 

bli förfärligt lik början av Tusen och en natt, för allt måste avbrytas när hanen gal – 

eller kanske lik Hamlets vålnad.) 

 

(Lucy Westenra) 12 september (kapitel 11) 

Nå, i kväll hoppas jag på sömn och ligger likt Ofelia i skådespelet med ”sin 

jungfrukrans beviljad, sin väg med blommor strödd”.  

 

 

 

3. A) Vilka roller tilldelas manliga karaktärer kontra kvinnliga i romanen, och hur 

karaktäriseras männen respektive kvinnorna?  

 (kapitel 10) 

 Doktor Seward, 7 september 

När professorn först såg honom hade han blivit ilsken över att bli störd vid en sådan 

tidpunkt; men när han nu observerade hans kraftfulla kroppsbyggnad och lade 

märke till den starka manlighet som tycktes stråla ut från honom, glimmade hans 

ögon.  
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Bilaga 4: Arbetsblad för boksamtal 2 
Två lag: 

 

 

 

 

 

 

1.  

I den mellersta delen av romanen Dracula (Stoker, 1897) går det mot avgörande slag mellan två 

lag. Beskriv de två lagens, hundens respektive vargens, olika 

a) styrkor 

b) ”vapen” 

c) ”sköldar” 

d) bundsförvanter och sätt att organisera sig 

 

2.  

Kommer hundens lag att kunna besegra vargens enbart med så att säga egna medel? 

3.  

Romanen är skriven in i det viktorianska England i en sekelskiftesmiljö präglad av en viss stämning 

av undergång (fin de siècle). Greve Dracula äger många böcker om England och tycks påfallande 

intresserad av landet, dess människor och historia.  

hunden – gruppen – organisation – 

förnuftet - solen – dagen – 

vetenskapen – medvetandet – 

människan - Gud 

vargen – ensamjägaren – instinkt – 

irrationalitet – månen – natten – 

vidskepelse – slug list – det 

omedvetna – djuret – djävulen 
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a) Vad har Dracula för avsikter, tror ni? 

b) Vilken var den bokläsande samhällsklassen i Storbritannien i Stokers samtid, tror ni? 

c) Vad lägger ni in i det faktum att Arthur Holmwood, det vill säga Lord Godalming, 

representerar adeln – precis som antagonisten (huvudmotståndaren till hela ”hundens 

lag”) greve Dracula? 

d) Går det att läsa in olika länder och så kallade folkslag i ”hundens” respektive ”vargens” 

lag? 

e) Kan rädslan för vampyrer spegla några andra rädslor i dåtidens samhälle? 

 

En möjlig ingång av många möjliga (försök att komma på flera): 

 

”Hon tycktes vara en skambild av Lucy där hon låg; de spetsiga tänderna, den 

blodfläckade, vällustiga munnen – vilken var förfärlig att se – hela den sinnliga och 

oandliga skepnaden var som ett djävulskt förhånande av Lucys ljuva oskuldsfullhet”. (kap. 

16) 

 

”I stället för att utföra skamlösheter nattetid och vinna styrka genom det på dagarna, 

kommer hon att inta sin plats bland de andra änglarna”. (kap. 16) 

 

4.  

a) Vilken är berättartekniken? 

b) Har den några fördelar och möjligen nackdelar? 

c) Går det att lita på berättarna helt och fullt? 

d) Hur är känslan av tidens gång i romanen – går tiden snabbt eller långsamt, skiftande fort eller 

kanske snarast obemärkt framåt? 

5.  

Om ni hinner: förläng hundens respektive vargens lag med fler bundsförvanter! 

 

Några citat till för inspiration i fråga om tidsandan: 

”Och min gode vän John, låt mig varna dig. Du sysslar med dårar. Alla människor är galna på ett 

eller annat sätt; och på samma sätt som du handskas med försiktigt med dina dårar, skall du 

handskas med Guds dårar – återstoden av mänskligheten. ” (kap. 10) 

”Gud! Gud! Gud!’ sade han. ’ Vad har vi gjort, vad har denna arma människa gjort för at vi ska 

plågas så? Finns det ett öde bland oss ända från den gamla hedniska tiden som kräver at sådant 

måste ske, och på detta sätt?” (kap. 11) 

”Vad betyder allt detta? Jag börjar undra om den långa tiden bland dårarna börjar påverka mitt 

eget förstånd.” 

”Jag är så nedslagen, så deprimerad, så trött på världen och allt som där finns, inklusive livet självt, 

att jag inte skulle bry mig om ifall jag i detta ögonblick hörde dödsängeln komma.” (kap. 12) 
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”Han var en trevlig karl, men hans förtjusning över denna lilla detalj – i vilken han hade ett 

yrkesmässigt intresse – i en så stor tragedi var ett talande prov på medlidandets begränsningar. ” 

(kap. 13) 

”Hon är en av Guds kvinnor, formad av honom själv för att visa oss män och andra kvinnor att det 

finns en himmel för oss och att dess ljus kan skönjas på jorden. Så sann, så ljuv, så ädel, så 

osjälvisk – och låt mig säga er att det är mycket i denna skeptiska och själviska tidsålder”. (kap. 14) 

”Ah, felet med vår vetenskap är att den vill förklara allt; och om den inte förklarar säger den att 

inget finns att förklara. Ändå ser vi omkring oss varje dag födandet av nya trossatser vilka tror sig 

vara nya men som bara är gammalt och som försöker vara nytt – likt de fina damerna på operan.” 

(kap. 14) 

”Just nu löper mina tankar runt som hos en galning. Jag känner mig likt en novis som staplar fram 

över ett kärr i en dimma, hoppande från tuva till tuva i sitt blinda försök att ta sig framåt utan att 

veta vart vägen leder. ” (kap. 14) 

”Är det möjligt att kärleken är helt subjektiv eller helt objektiv?” (kap. 15) 

”Det finns mysterier som människorna endast kan gissa sig till, vilka de under tidsåldrarna bara 

delvis kan lösa”. (kap. 15) 

”Det var ljuvligt att se molnen dra förbi och njuta av månskenets skiftande glimtar mellan skyarna 

där de gled fram över varandra – likt glädje och sorg i en människas liv;” (kap. 16) 

”Arthur var tyst, och jag kunde se att han kämpade för att förstå mysteriets syfte och inre 

mening”. (kap. 16) 

”I den här historien är fakta livsviktiga, och jag tror att vi gör stor nytta om vi får allt vårt material i 

ordning och ställer upp allt i kronologisk ordning”. (kap. 17) 

”Han är så god och omtänksam; världen tycks vara fylld av goda människor – även om det finns 

monster i den. ” (kap. 17) 

”Hon har en mans hjärna – en hjärna som en mycket begåvad man skulle ha – och en kvinnas 

hjärta. Den gode guden skapade henne i ett bestämt syfte, tro mig, när han gjorde en så bra 

kombination”. (kap. 18) 

”Sedan kan vi diskutera vad vi skall göra och planera vårt handlande därefter”. (kap. 18) 

”Det skulle innebära att vi blir som han; att vi därefter blir motbjudande nattliga ting som han – 

utan hjärta eller samvete, förtärande deras kroppar och själar som vi älskar högst.” (kap. 18) 

”Det enda vi har att gå efter är traditioner och vidskepelser […] Vem av oss skulle för ett år sedan 

ha anat en sådan möjlighet i detta vetenskapliga, skeptiska, praktiska nittonde århundrande?” 

(kap. 18) 

”Han kan se i mörker – det är en betydelsefull förmåga i en värld som till hälften är avskuren från 

ljus.” (kap. 18) 

”Jag vinner kanske mer lärdom ur denne dåres galenskaper än ur de klokaste mäns vishet.” (kap. 

19) 
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Bilaga 5: Frågor till grund för boksamtal 3 – examination 

Svenska 3 

 

Dracula (Bram Stoker, 1897) 

 

Examinationer – litteratursamtal 

1. Hur ser du på Jonathan Harker och hans roll som eventuell hjälte? 

2. Vad anser du vara tidstypiskt för romanen Dracula (1897)? 

3. Vad anser du eventuellt vara nuförtiden förlegat (”gammalt”) i romanen inom genren 

skräcklitteratur? 

4. Vad anser du är så kallade eviga teman i romanen? 

5. Kan du peka på något eventuellt budskap i romanen? 

6. Kan du peka på något som kunde uppfattas som samhällskritik? 

7. Vilka stämningar i romanen tycker du rimmar väl med tidens sekelskiftespessimism? 

8. Vilka rädslor, förutom den uppenbara för vampyrer, tycker du att romanen ger uttryck 

för? 

9. Kampen om gott och ont – ”slaget mellan hundens och vargens lag” – kunde den placeras 

inom människan? 

10. Vilken tror du är Draculas yttersta plan med att bege sig till England? 

11. Vad lägger du in i spänningen mellan England och Transsylvanien och mellan det sätt på 

vilket länderna beskrivs i boken? 

12. Hur ser du på religionens närvaro i romanen – vari består den, och vilken roll spelar den? 

13. Van Helsing utbrister i kapitel 14: ”Ah, felet med vår vetenskap är att den vill förklara allt; 

och om den inte förklarar säger den att inget finns att förklara”. Flera liknande passager 

finns i romanen. Vad tror du detta säger oss om sekelskiftesmiljön i England? 

14. ”Vargens lag” står i förbund med djävulen – men har egentligen ”hundens lag” någon 

högre eller större kraft så att säga till sitt förfogande? 

15. Lucy görs till något av en hora, eftersom hon har aptit på tre män samtidigt och gärna vill 

gifta sig med alla tre, medan Mina, trots att hon till sist blir biten av Dracula, alltigenom 

förblir en madonna – vad läser du in i dessa så att säga ytterligheter i fråga om 

kvinnoporträtt? 

16. Vilka olika mansroller finns det? 

17. Vilken roll spelar Renfield i romanen, och varför står han under Draculas kontroll? 

18. Vilken roll spelar de ganska många anspelningarna på sex i romanen? 

19. Vad tillför de sexuella anspelningarna romanen? 

20. Vad lyckas författaren i din mening särskilt bra med? 

21. Finns det partier i romanen som författaren inte lyckas bra med i din åsikt? 

22. Hur har författaren gjort för att få berättelsen att framstå som sanning? 

23. Varför tror du att romanen Dracula ständigt vinner nya läsare och ges ut i nya utgåvor än i 

dag? 
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Bilaga 6: Bakgrund till den litterära epoken kring Dracula (Stoker 1897) 

Romantikens skymningstimme 

- Sekelskiftespessimism och hopp till den jordiska 

kärleken 

 
Hornsgatan (1902), målning av Eugène Jansson, ”blåmålaren från Söder” 

Under 1890-talet uppkommer en pessimistisk litterär rörelse med 

delvis rötter i tidigare romantikers och symbolisters 

desillusionerade verk, såsom Charles Baudelaire och Det ondas 

blommor ([1840–1867] 1868). En tilltagande nihilism bidrog också 

den för tiden ytterst betydelsefulle filosofen Friedrich Nietzsche 

med, bland annat genom sitt religionstvivel. I en aforism med 

namnet Der tolle Mensch (1882) låter han en man desperat söka efter 

Gud bland oförstående och nonchalanta medmänniskor, varpå 
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mannen inför dessa yttrar att Gud är död, och att det är vi, ni och 

jag, som är hans mördare. Religionskritiken kan i sig spåras så långt 

tillbaka som till tiden för franska revolutionen (1789).   

Under slutet av artonhundratalet med dess tilltagande 

industrialisering tycktes människornas omvärld blivit dem 

främmande. Djuppsykologin med Sigmund Freud i spetsen gjorde 

sitt intåg och pekade på tidigare oanat psykologiskt djup hos och 

dunkla sidor av människan. En uppbrottets tid också från 

romantikens höga ideal tycktes stå för dörren, men det blev en 

kvardröjande sådan, stående på tröskeln med såväl nostalgi som en 

viss obeslutsamhet och livsleda. Varthän? 

I det litterära Sverige hade 1880-talets naturalism, i sig en senare 

gren av realismen, förbytts i en övergång mot symbolism och fin de 

siècle. August Strindberg rörde sig från naturalistiska Fadren (1887) 

och Fröken Julie (1888) mot Ett drömspel (1901) med den ofta 

citerade sammanfattande repliken av guden Indras dotter, som 

stiger ned till människorna på jorden för att se hur de har det: ”Det 

är synd om människorna”. Selma Lagerlöf publicerade sin 

suggestiva roman Gösta Berlings saga (1891) och hon hade en rad 

kvinnliga författarkolleger, vilka debuterat under föregående 

årtionde, till exempel Anne Charlotte Leffler, Alfhild Agrell och 

Matihilda Malling. Hjalmar Söderberg å sin sida trädde med 

utpräglad träffsäkerhet in på den svenska arenan av novellister 

genom sin novellsamling Historietter (1898). Han hade dessförinnan 

debuterat med romanen Förvillelser (1895). Betydande 

internationella influenser i allmänhet och kanske franska i synnerhet 

fick Söderberg genom samverkan med de danska litterära bröderna 

Georg och Edvard Brandes.  
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EN HERRELÖS HUND (ur Historietter, Söderberg 1898) 

 
En man dog, och då han var död, vårdade sig ingen om hans svarta hund. Hunden 

sörjde honom länge och bittert. Han lade sig dock icke att dö på sin herres graf, 

kanhända emedan han icke visste hvar den fanns, kanhända också emedan han i grunden 

var en ung och glad hund, som ännu ansåg sig ha en del otaldt med tillvaron. 

Det finns två slags hundar: hundar, som ha en herre, och hundar, som icke ha någon. I 

det yttre är skillnaden icke väsentlig; en herrelös hund kan vara lika fet som de andra, 

ofta fetare. Nej, skillnaden ligger på annat håll. Människan är för hunden det oändliga, 

försynen. En herre att lyda, att följa, att förlita sig på: det är så att säga hundlifvets 

mening. Väl har han icke hvarje minut af dagen sin herre i tankarna, och väl följer han 

honom icke alltid tätt i hälarna; nej, han springer ofta omkring på egen hand med 

affärsmässig uppsyn och nosar på husknutarna och knyter förbindelser med sina likar 

och nafsar till sig ett ben, om det faller sig så, och bekymrar sig om mycket; men i 

samma ögonblick hans herre hvisslar, är allt detta ute ur hans hundhjärna fortare än 

gisselslagen drefvo månglarna ur templet; ty han vet, att ett är af nöden. Och han 

glömmer sin husknut och sitt ben och sina kamrater och skyndar till sin herre. 

Den hund, hvars herre dog utan att hunden visste hur och blef begrafven utan att 

hunden visste hvar, sörjde honom länge; men då dagarna gingo och ingenting 

inträffade, som kunde påminna honom om hans husbonde, så glömde han honom. På 

den gata, där hans herre bott, kände han icke längre lukten af hans spår. Då han 

tumlade om på en gräsplan med en kamrat, hände det ofta att en hvissling skar genom 

luften, och i samma ögonblick var kamraten försvunnen som en vind. Då spetsade han 

öronen, men ingen hvissling liknade hans herres. Så glömde han honom, och han 

glömde ännu mera: han glömde att han någonsin haft en herre. Han glömde att det 

någonsin hade funnits en tid, då han icke skulle ha ansett det möjligt för en hund att 

lefva utan en herre. Han blef hvad man skulle kunna kalla en hund som sett bättre 

dagar, ehuru i inre mening, ty i det yttre gick det honom någorlunda godt. Han lefde 

som en hund kan lefva: han stal då och då ett godt mål mat på torget och fick stryk, och 

hade kärlekshistorier, och lade sig att sofva när han var trött. Han fick vänner och 

ovänner. Den ena dagen klådde han grundligt upp en hund, som var svagare än han, 

och en annan dag blef han själf illa tilltygad af en, som var starkare. Tidigt på morgonen 

kunde man se honom springa utför sin husbondes gata, där han af vana fortfarande mest 

höll till. Han springer rakt fram med en min som om han hade något viktigt att uträtta; 

luktar i förbigående på en mötande hund, men bryr sig icke om att fullfölja 

bekantskapen; därefter ökar han farten, men sätter sig med ens ner och kliar sig bakom 
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örat med hetsig energi. I nästa ögonblick rusar han upp och flyger midt öfver gatan för 

att jaga en röd katt ner i en källarglugg, hvarefter han med återtagen affärsmin 

fortsätter sin väg och försvinner bakom hörnet. 

Så gick hans dag, och det ena året följde det andra tätt i spåren, och han åldrades utan 

att han märkte det. 

Så blef det då en gång en mulen afton. Det var vått och kallt, och det kom en regnskur 

då och då. Den gamle hunden hade hela dagen varit på ströftåg långt nere i staden; han 

gick långsamt uppför gatan, han haltade en smula; ett par gånger stannade han och 

ruskade sin svarta päls, som med åren blifvit gråsprängd kring hufvudet och halsen. 

Efter sin vana gick han och nosade än till höger, än till vänster; så tog han en afstickare 

inåt en portgång, och då han kom ut, hade han en annan hund i sällskap. I nästa 

ögonblick kom en tredje till. Det var unga och skämtsamma hundar, och de ville narra 

honom att leka; men han var vid dåligt lynne, och dessutom började det ösregna. Då 

skar en hvissling genom luften, en lång och skarp hvissling. Den gamle hunden såg på 

de båda unga, men de lystrade icke; det var icke någon af deras herrar som hvisslade. 

Då spetsade den gamle herrelöse hunden öronen; han kände sig med ens så underlig. 

En ny hvissling, och den gamle hunden gjorde rådvill ett språng först åt den ena sidan, 

så till den andra. Det var hans herre som hvisslade, då måste han ju följa! För tredje 

gången hvisslade någon, lika ihållande och lika skarpt. Hvar är han då, åt hvilket håll? 

Hur har jag kunnat bli skild från min herre! Och när skedde det, i går eller i förgår, 

eller kanske för en liten stund sedan? Och hur såg min herre ut, och hvad hade han för 

lukt, och hvar är han, hvar är han? Han sprang omkring och nosade på alla förbigående, 

men ingen var hans herre, och ingen ville vara det. Då vände han och sprang gatan 

utför; i hörnet stannade han och såg sig omkring åt alla sidor. Hans herre var icke där. 

Då tog han gatan tillbaka i fyrsprång; smutsen stänkte om honom, och regnet dröp af 

pälsen. I alla hörn stannade han, men ingenstädes var hans herre. Då satte han sig ned i 

en gatukorsning och sträckte det lurfviga hufvudet mot himmelen och tjöt. 

Har du sett, har du hört en sådan bortglömd, herrelös hund, då han sträcker hals mot 

himmelen och tjuter, tjuter? De andra hundarna luska sakta bort med svansen mellan 

benen; de kunna ju icke trösta och icke hjälpa. 
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Ordlista för nittiotalet: 

 livsleda, ”le Spleen”  

 sekelskiftespessimism, fin de siècle,  

 betraktare, flanör 

 uppgivenhet, resignation 

 religionstvivel (Nietzsche bl.a.) 

 tvivel på äktenskapet 

 förfining av stilistik 

 tro på kärlekens kraft som räddning 

 impressionism 

 symbolism 

  

Die Toteninsel (Dödens ö), Arnold Böcklin 1901 

 

Kan du peka på några tidstypiska sekelskiftespessimistiska drag i 

följande två litterära utdrag? 
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Sigbjørn Obstfelder (1893):  

Jeg ser 

Jeg ser paa den hvide himmel, 
jeg ser paa de graablaa skyer, 
jeg ser paa den blodige sol. 
  
Dette er altsaa verden. 
Dette er altsaa klodernes hjem. 
  
En regndraabe! 
  
Jeg ser paa de høje huse, 
jeg ser paa de tusende vinduer, 
jeg ser paa det fjerne kirketaarn. 
  
Dette er altsaa jorden. 
Dette er altsaa menneskenes hjem. 
  
De graablaa skyer samler sig. Solen blev borte. 
  
Jeg ser paa de velklædte herrer, 
jeg ser paa de smilende damer, 
jeg ser paa de ludende heste. 
  
Hvor de graablaa skyer blir tunge. 
  
Jeg ser, jeg ser.... 
Jeg er vist kommet paa en feil klode! 
Her er saa underligt... 

 

 ur Guy de Maupassant (1887): Horla 

11 maj. – Jag har haft feber ett par dagar, jag känner mig sjuk, eller snarare sorgsen.  

Varifrån kommer detta mystiska inflytande, som förbyter vår lycka i modlöshet och 

vår förtröstan i ångest? Man skulle kunna tro att luften, den osynliga luften vore full av okända 

Makter, vilkas mystiska närvaro vi icke undgå. Jag vaknar uppfylld av glädje, med en lust att sjunga. 

Varför? – Jag följer floden en bit nedåt; och efter en kort promenad vänder jag plötsligt hem 

förtvivlad, som om en olycka väntade mig. – Varför? – Är det en köldilning, som snuddat vid min 

hud, skakat mina nerver och förmörkat min själ? Är det molnens form eller dagens och tingens 

växlande färger, som tränga in i mitt öga och störa min tanke? Vad vet man! Allt det som omger oss, 

allt det vi möta utan att märka det, allt detta har på oss, på våra organ och genom dem våra idéer, till 

och med på vårt hjärta, hastiga, överraskande och oförklarliga verkningar.  

 Hur djupt är det icke, detta det osynligas mysterium! Vi kunna inte nå dess botten 

med våra fattiga sinnen, med våra ögon, som inte se vare sig det alltför lilla eller det alltför stora, vare 
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sig det alltför nära eller alltför avlägsna, vare sig en stjärnas eller en vattendroppes invånare … med 

våra öron, som bedraga oss, ty de meddela oss ju luftens vibrationer i form av klingande toner. De 

äro feer, som göra underverket att förbyta rörelser i ljud, och genom denna metamorfos föda de 

musiken, som gör naturens stumma oro sjungande … Och vad förmår vårt luktsinne, svagare än 

hundens … eller vår smak, som knappast kan avgöra åldern hos ett vin! 

 

 
Klunkehjemmet, Köpenhamn (”The victorian home”). Att stänga världen ute genom mörka tunga 

gardiner och dystra men praktfulla salonger, var en borgerlig tydlig företeelse under 1890-talet, på 

vilket Klunkehjemmet i Köpenhamn är ett orört tidstypiskt exempel. Människor tycktes fly 

omvärlden in i hemmets vrår och samtidigt tillbaka till romantikens praktfulla era.  

 

  
Hjalmar Söderberg (1869–1941) verkade förutom som författare också som översättare och kom att 

bli en förmedlare av fransk samtida litteratur av bland andra Maupassant. 
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Det viktorianska England var vid denna tid ett världsimperium med ungefär en 

fjärdedel av jordens befolkning under sig, och det bar på stora motsägelser (och 

hemligheter), vilket kan förklara att Rudyard Kipling (1865–1936) tog till former som 

barnboken, fabeln och kåseriet för att rättfärdiga Storbritanniens kolonialism i bland 

annat Indien, såsom i The Jungle Book (1894). Samtidigt hade den litterära marknaden 

utvecklats och ställde krav på mångsidighet hos författarna, på vilket Oscar Wilde 

(1854–1900) kan ses som exempel. (Wilde fördrevs dock så småningom från det 

puritanska viktorianska England såsom sexuellt avvikande.)  Kriminalromanen fick ett 

viktigt nytillskott genom Sir Arthur Conan Doyles (1859–1930) debut i genren med 

En studie rött (1887). Privatdetektiven Sherlock Holmes hade fötts genom att 

författaren behövde pengar.  

Det puritanska och på ytan strikta viktorianska samhället skapade en stark törst efter 

det förbjudna, efter orgier och mystik, inte sällan med inslag av skräck. Charles 

Dickens (1812–1870) skildrade samhällets mustiga baksida, bland annat 

fängelsemiljöer. Slum och fattigdom var utbredda företeelser i Storbritannien vid 

denna tid. Mot bakgrund av detta motsägelsefulla samhälle skapade irländaren Bram 

Stoker (1847–1912) sin kända skräckroman Dracula (1897), där den vällust med vilken 

vampyrernas aptit är förenad inte är att ta miste på mitt bland den hårresande skräcken 

(med tydliga sexuella anspelningar också i övrigt). I sin tillflykt till gotiska miljöer, 

med tydliga kolonialistiska tendenser, till en sagoliknande kamp mellan det goda och 

det onda, till det övernaturliga som ställs mot förnuftiga stora hjältar, kan romanen ses 

om en reminiscens av romantiken. Likväl innehåller den många ytterst tidstypiska drag 

med dess nattliga skräckvandringar i romantikens skymningstimme.  

 

Efter bland annat: Hertel, Hans m.fl. Litteraturens historia 5. 1830–1914. Stockholm: Norstedts 


