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Abstract 
The aim of the present study is to investigate how three Swedish teachers view literary 

discussion as a tool for teaching and learning. A socio-cultural perspective with 

Vygotsky’s zone of proximal development and Dysthe’s dialogic/monologic classroom 

serves as the theoretical point of departure. The study is based on qualitative semi-

structured interviews with three Swedish teachers, all working in upper secondary 

school. An interview guide was established on the basis of previous research in the field 

of literary discussion. The interviews showed that the teachers had a positive view of 

conversations and discussions as a tool for teaching and learning, since they see good 

progression in the pupils’ reading comprehension, their conception of literature, and 

analytical ability. Literary discussions are chiefly appreciated as a tool that comes into 

its own as a method in teaching an aspect of a subject and as preparation for a written 

examination. Another finding is that the teachers’ positive outlook on literary discussion 

includes a view of teachers as being active and present when help and support should be 

close at hand for the pupils.  
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1 Inledning 
Att läsa är en naturlig del av svenskundervisningen. Vad elever läser i skolan har 

debatterats och elevers bristande läsförståelse har varit, och är, ett hett diskussionsämne. 

En aspekt som inte fått lika stort fokus är bearbetningen av det lästa. En läsning är inte 

över i och med att boken är läst, utan kräver en bearbetning för att eleven ska ta till sig 

bokens innehåll på bästa sätt (Bommarco 2006). Även om bokrecensioner är vanligt 

förekommande som uppgift efter utläst bok anser Molloy (2008) att det ofta finns en 

lust att tala om boken, istället för att skriva om den. Tidigare forskning inom området 

visar hur samtal om litteratur både har förtjänster och brister för att öka elevers 

kunskaper i perspektivseende och mer ämnesrelaterade kunskaper. Forskningsresultat 

som visar att litteratursamtal endast leder till allmänna diskussioner ställs mot röster 

som ser flera positiva effekter: ökat ordförråd och ökad förståelse för sig själv och sin 

omgivning, litteraturvetenskapliga begrepp samt läsförståelse. (Bommarco & Parmenius 

Swärd 2012; Ingemansson 2016; Mossberg Schüllerqvist & Olin-Scheller 2011; 

Tengberg 2011). 

Att diskutera det lästa ihop med sina kamrater vidgar perspektivseendet samtidigt 

som det innebär samarbete (Bommarco & Parmenius Swärd 2012; Leffler 2013).  

Läroplanen för gymnasieskolan (Gy11) poängterar att en av skolans uppgifter är att 

förbereda elever inför framtiden, vilket innebär kompetenser i både självständigt och 

gemensamt arbete. Kunskapsutveckling i en gemensam kontext är kärnan i 

sociokulturell teori. Vygotskys teori om den närmaste utvecklingszonen lägger stor vikt 

vid att kunskap utvecklas genom kollektiva aktiviteter med stöttning (Vygotsky 1987). 

Utifrån detta teoretiska perspektiv syftar föreliggande studie till att undersöka tre 

svensklärares syn på litteratursamtal som ett didaktiskt verktyg för att utveckla 

elevernas ämneskunskaper.   

 
1.1 Syfte 

Föreliggande studie har som syfte att utifrån sociokulturell teori undersöka tre 

svensklärares syn på litteratursamtal som ett didaktiskt verktyg för att utveckla 

ämneskunskaperna läsförståelse, förståelse och användande av litteraturvetenskapliga 

begrepp, litteraturanalys och relation mellan litteratur och samhället hos eleverna.   
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1.1.1 Frågeställningar 

• Vilken syn har tre svensklärare på litteratursamtal som ett didaktiskt verktyg i 

svenskundervisningen? 

• Hur värderar de tre lärarna samtal och dialog som ett verktyg för att utveckla 

elevernas ämneskunskaper i form av läsförståelse, litteraturanalys och 

användande av litteraturbegrepp samt relationen mellan samhälle och litteratur? 

 

1.2 Avgränsningar 

Med begreppet litteratursamtal menas i föreliggande studie de samtal eleverna har om 

skönlitterära texter de läst. Något särskilt fokus på litteraturanalys, allmänmänskliga 

relationer eller en specifik samtalsmodell finns inte. Föreliggande studie har inte heller 

gjort någon distinktion liknande den Molloy (2008) gjort där litteratursamtal likställs 

med texttolkning medan textanalys innebär ett bestämt fokus. Syftet med studien är att 

undersöka synen på litteratursamtal utifrån sociokulturell teori, vilket betyder att de 

deltagande lärarnas upplevelser och erfarenheter är värdefulla oavsett hur strukturerade 

litteratursamtal de brukar ha, eller vilket fokus de ofta intresserar sig för. 

 

 

2 Bakgrund  
Detta avsnitt ger en överblick över styrdokumenten och redogör för tidigare forskning 

berörande litteratursamtal i skolan. Dessutom presenteras studiens teoretiska 

utgångspunkter.  

 

2.1 Styrdokumenten 

I läroplanen för gymnasieskolan (Gy11) deklareras tydligt att språk och litteratur är 

kärnan inom ämnet svenska. Genom att läsa skönlitteratur och andra typer av texter och 

medier ska eleverna ”lära känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv” (ibid. s. 

160). Utöver det större målet för ämnet svenska ska svenskundervisningen utveckla ett 

flertal kunskaper hos eleverna. I ämnets syfte (Gy11) är det framskrivet hur eleverna 

genom svenskundervisningen ska utveckla kunskaper ”om genrer samt berättartekniska 

och stilistiska drag” samt ”förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt 

granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa” (s. 160). Dessa 

punkter utvecklas under det centrala innehållet för varje svenskkurs. I det centrala 
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innehållet för Svenska 1 nämns ”grundläggande språkliga begrepp som behövs för att 

på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk” samt ”centrala motiv, 

berättartekniska och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och 

teater samt film och i andra medier” (Gy11, s. 163). Undervisningen i Svenska 2 ska 

enligt det centrala innehållet beröra ”centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras 

användning” och ”relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur 

skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den 

har påverkat samhällsutvecklingen” (ibid s. 169), medan det centrala innehållet för 

Svenska 3 beskriver hur undervisningen ska innefatta ”litteraturvetenskaplig inriktad 

analys av stilmedlen och berättartekniska grepp” (ibid s. 176).   

De tre svenskkurserna bygger på varandra och därmed är det en progression av 

samma kunskaper som beskrivs i de tre kurserna. De kunskaperna är läsförståelse, 

förståelse och användande av litteraturvetenskapliga begrepp, litteraturanalys och 

relation mellan litteratur och samhället. Det är dessa kunskaper som i föreliggande 

studie refereras till som ämneskunskaper.  

 

2.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt ges en överblick av tidigare forskning om litteraturläsning, elever som 

analytiker och litteratursamtal i skolan 

 

2.2.1 Litteratur och den sociala kontexten 

För att läsare ska kunna tillägna sig den kunskap som litteraturläsning kan bidra med är 

tidigare forskning tydlig med att text och läsare måste mötas under rätt förutsättningar. 

Rosenblatt (2002) belyser hur tidigare erfarenheter så väl som läsarens intellektuella och 

emotionella utvecklingsstadier avgör läsarens läsupplevelse.  

Tidigare forskning om läsning och tolkning av det lästa ger en samlad bild av att 

läsning är en situerad aktivitet där läsarens bakgrund och erfarenheter är avgörande för 

tolkningen. Bommarcos (2006) studie baseras på tre års observationer av en klass och 

elevernas möten med olika texter. Elevernas skriftliga och muntliga reflektioner, 

tolkningar och analyser av det lästa visar stor variation. De många olika tolkningarna 

och analyserna baseras på elevernas olika bakgrunder. Att läsarens egna erfarenheter, 

grupptillhörighet, interaktion och historia avspeglas i hur läsaren tolkar texten menar 

även Rosenblatt (2002), som delar upp erfarenheter i två kategorier, allmängiltiga och 

individuella. Den senare kategorin innefattar ålder, kön och etnicitet, medan den förra 
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kategorin består av födsel, uppväxt och kärlek, något som Rosenblatt menar alla har 

upplevt om än i olika former. Det är enligt Rosenblatt de individuella erfarenheterna 

som medför olikheterna i tolkningarna av en och samma text.  

Litteraturprofessorn Langers (2005) longitudinella forskning om litteraturreception 

visar likande resultat där erfarenheter och bakgrund, men även relationer, kunskap, 

känslor och drömmar är avgörande för hur en individ tar till sig en text. Langer 

använder sig av begreppet litterära föreställningsvärldar, vilka avser en individs 

individuella uppfattning om en text vid en specifik tidpunkt. Föreställningsvärldarna är 

dynamiska och förändras i takt med läsningen. I skolkontext betyder detta att alla i en 

klass som läser samma bok inte har samma tolkning av boken, vilket Langer ser som 

positivt eftersom det erbjuder möjligheten att diskutera elevernas olika tolkningar. Dock 

menar Langer (2005) att autentiska textsamtal endast kan ske utanför klassrummet, detta 

eftersom det i klassrummet finns det en given maktrelation mellan lärare och elever. 

Vidare menar Langer att eleverna får nya insikter och även litterär kunskap om läraren 

överlåter mer makt åt eleverna vid diskussionerna och endast har rollen som stöd istället 

för moderator. Under Langers forskningsprojekt uppvisade lärarna oro över att eleverna 

mister litterär kunskap, och endast uttrycker egna tankar om det lästa. Langer menar 

dock att genom diskussioner kommer litterära begrepp och stilmedel automatiskt, 

möjligtvis till en början som pseudobegrepp. Pseudobegrepp förklarar Langer (2005) 

som begrepp elever använder sig av utan att ha fullständig vetskap om innebörden, men 

genom att använda det fel så lär sig eleven det rätta användandet. I sådana situationer 

menar Langer att lärarna ska vara behjälpliga med att reda ut frågetecken och försäkra 

sig om att alla elever förstått.  

 

2.2.2 Ungdomar som läsare och analytiker 

Ungdomarna som lärarna i föreliggande studie undervisar är alla över 12 år och ska i 

enlighet med Piagets teori ha utvecklat förmågan till abstrakt tänkande, till att bygga 

system och teorier samt att reflektera över existentiella livsfrågor (2013). Piagets 

utvecklingsteori avspeglas i Appleyards (1991) teori om litteraturläsning. I och med den 

kognitiva utvecklingen ska ungdomar ha den kognitiva kompetensen att förhålla sig 

subjektivt, vilket enligt Appleyard betyder att ungdomar ställer krav på vilka böcker de 

ska läsa. Den identifikation som enligt Appleyard får elever att söka sig till 

involverande, realistiska och tankeöppnande böcker motsäger Wennerstörm Wohrne 

(2013), som visar att få ungdomar söker identifikation i det lästa.  
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Tidigare forskning är enig om att elever har en bristande kompetens vad gäller att 

analysera och Mossberg Schüllerqvist & Olin-Scheller (2011) beskriver en modell där 

reflektioner till texten antingen är text till text, text till själv eller text till världen. De 

menar att elever oftast relaterar det lästa till sig själv och sällan drar generella 

kopplingar till omvärlden eller andra texter. Istället för djupgående analyser med hjälp 

av litteraturbegrepp ger eleverna ofta omdömen i form av enstaka adjektiv (Appleyard 

1991; Molloy 2008). Den bristande analysförmågan påtalas även av Bommarco och 

Parmenius Swärd (2012). Deras teorier baseras på deras egna erfarenheter som 

svensklärare och de ser tendenser hos eleverna att de använder sig av något som de 

benämner som uppmärksamhetsregler. Dessa regler innebär att elever vid tolkningen av 

en text främst refererar till bokens inledande eller avslutande scen eller titel.  

Torells (2002) studie om svenska, finländska och ryska studenters litteraturläsning 

visar att svenska studenter använder en gnomisk läsart. Den gnomiska läsarten är lik 

budskapsläsning och innebär att läsarna tar till sig texten utan eftertanke eller reflektion. 

Likande resultat syns även hos Bringéus (2011) där svenska elever tenderar att läsa 

fiktiv litteratur som realism utan reflektion. De finländska och ryska studenterna i 

Torells (2002) studie skiljer sig delvis från de svenska studenterna. De finländska 

studenterna har längre och mer personliga kommentarer än svenskarna, medan de ryska 

studenterna har större förmåga att analysera självständigt och på djupet av okända verk.  

Vidare i sin studie redogör Torell (2002) för tre olika kompetenser. Den första 

kompetensen är konstitutionell kompetens som är en medfödd kompetens att skapa 

fiktion. Den andra kompetensen, performanskompetensen, är inlärd och ger eleverna 

möjlighet att tala om text med litteraturvetenskapligt språk. Den tredje kompetensen, 

literary transfer, uppstår när läsaren sammanför sitt eget liv och erfarenheter med 

textens. Mossberg Schüllerqvist och Olin-Scheller (2011) säger att elevers 

performanskompetens brister eftersom elever ofta har problem med texters struktur och 

fokalisering1 

 

2.2.3 Litteratursamtal 

Tidigare forskning rörande litteratursamtal, i både strukturerad och mer flexibel form, 

ser både fördelar och möjliga brister med arbetsmetoden samtal. Ett flertal forskare 

poängterar det dialogiska moment litteratursamtal medför. Molloy (2007) och 

Bommarco och Parmenius Swärd (2012) lyfter fram att litteratursamtal är ett tillfälle att 

                                                
1 berättarposition 
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diskutera moral, demokrati, och värderingsfrågor utifrån det lästa. Andra aspekter som 

forskningen visar främjas av litteratursamtal är metakognition, reflektionsförmågor samt 

självkänsla, då det är stärkande att få yttra sina åsikter för andra (Molloy 2008). Leffler 

(2013) ser positivt på ett ökat perspektivseende, något som även Bommarco och 

Parmenius Swärd (2012) gör. De menar att de olika mötena utmanar läsaren och ökar 

självförståelsen, men även förståelsen för omgivningen och världen, vilket leder till 

större social kompetens. 

Litteratursamtalets effekt för den mer ämnesspecifika kunskapen och 

litteraturanalytiska förmåga delar forskningen. Delar av tidigare forskning visar resultat 

med litteratursamtal som kunskapskälla för ämnesspecifik kunskap, medan en del ställer 

sig kritiska och ser det mer som ett forum att diskutera på ytan. Mossberg Schüllerqvist 

och Olin-Scheller (2011), som baserar sina erfarenheter på ett två år långt 

litteraturdidaktiskt projekt med 17 svensklärare, tillhör dem som ser positiva 

konsekvenser av litteratursamtal, om de har ett tydligt fokus. Bommarco och Parmenius 

Swärd (2012) och Ingemansson (2016) menar att litteratursamtal medför en större 

förståelse i språk, stilistiska verktyg, berättarperspektiv och ordförråd.  

Tengberg (2011) ser efter sina analyser av litteratursamtal stor potential med dem 

eftersom de innebär en aktiv kunskapsproduktion, vilket innebär att eleverna är 

delaktiga i kunskapsbildandet. Tengbergs reservationer är att många litteratursamtal 

liknar muntliga förhör och att läraren har för stor roll, vilket gör eleverna passiva och att 

kunskapen förmedlas till eleverna istället för att de aktivt deltar. Detta fenomen 

benämns kunskapskonsumtion. Tengberg menar vidare att det ideala alternativet är en 

aktiv kunskapsproduktion där eleverna är delaktiga, vilket innebär litteratursamtal där 

eleverna har både frågorna och svaren. Ytterligare forskning visar liknande resultat där 

litteratursamtalens tillkortakommanden beror på strukturella och organisatoriska 

aspekter så som stora klasser, olika läshastigheter, olika typer av förberedelser och valet 

av böcker (Eriksson Barajas 2012; Molloy 2007; Tengberg 2009). Den struktur som 

forskning visar som ideal är att eleverna får tid att förbereda sig. Förberedelser i form av 

lässlogg som sedan fungerar som utgångspunkt under samtalen förstärker utgången av 

samtalen, men även elevernas delaktighet och metakognition (Gritter 2011; Molloy 

2008) 

Tengberg (2011) visar däremot hur förberedelser i form av förberedda frågor 

förminskar elevernas analytiska tolkningar under samtalen. Elevernas knappa analyser 

vid förberedda frågor kallar Tengberg recitationsmodellen, medan det han benämner 
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diskussionsmodellen utgår från elevernas egna tankar och reflektioner och ger mer 

förståelse.  

En ytterligare aspekt som ses som en utmaning med litteratursamtal är att få alla 

elever delaktiga (Mossberg Schüllerqvist & Olin-Scheller 2011). Elevernas olika grad 

av muntlig delaktighet ser inte Bommarco (2006) som riskabel eftersom hennes studie 

av analyser av autentiska litteratursamtal och elevernas egna utsagor av samtalen, visar 

att tysta elever tar till sig mycket trots sin tystnad.  

 

2.2.4 Lärarens roll 

Lärare ställs inför många beslut under sin undervisning och de besluten kan ha stor 

påverkan på utgången av ett moment. När det gäller litteratursamtal ska lärare ibland 

välja bok och de ska bestämma hur eleverna ska förbereda sig, vilket fokus samtalen ska 

ha samt sin egen roll under samtalen. Förberedda frågor vid litteratursamtal får samtalen 

att likna muntliga förhör eftersom eleverna kan tolka de förberedda frågorna som att de 

ska redovisa istället för att diskutera. Delar av tidigare forskning visar hur 

litteratursamtalets syfte kan gå förlorat om läraren ställer kontrollfrågor om handling 

och karaktärer istället för öppna frågor som inbjuder eleverna till att resonera 

(Bommarco 2006; Bommarco & Parmenius Swärd 2012; Eriksson Barajas 2012; 

Tengberg 2011). Tengberg (2011) redovisar i sin avhandling sex olika läsarter. De kan 

ses som två olika inriktningar, dels en med mer kontrollerade karaktär och dels en mer 

tolkningsbar. När samtalen rör bokens handling eller budskap används handlings-, 

betydelse-, och intentionsläsarterna. De läsarterna är kontrollerbara för lärarna. 

Läsarterna värderings-, subjekt-, och metakognition, som utgår mer från individuella 

tolkningar och upplevelser, ger eleverna mer utrymme att analysera, samt försvårar 

lärarnas möjlighet att kontrollerna eftersom det inte finns några ”rätt-svar”-frågor.  

Vikten av att låta samtalen utgå från elevernas tolkningar och vara fria från 

förutbestämda svar poängteras av flertalet forskare (Bommarco 2006; Bommarco & 

Parmenius Swärd 2012; Eriksson Barajas 2012; Tengberg 2011). Detta innebär att det 

ställs krav på läraren att utforma perspektivrika samtal där eleverna kan vädra sina olika 

tolkningar och kopplingar. Dysthe (1993) lyfter fram tre punkter för ett produktivt 

samtal. Den första punkten, autentiska frågor, innebär att de frågor som ställs utgår från 

elevernas tolkningar. Den andra punkten, uppföljning och integrering, innebär att 

läraren ställer adekvata följdfrågor som får eleverna att utveckla sina svar. Tredje 
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punkten, kvalificerad bedömning, avser vikten av att läraren bekräftar elevernas 

resonemang på ett genuint sätt som får eleverna att känna sig delaktiga.   

Lärarens roll under litteratursamtalen kan antingen vara aktiv eller passiv. En alltför 

aktiv lärare betyder att läraren blir för dominant i samtalen vilket leder till att eleverna 

redovisar mer än de samtalar (Tengberg 2011). I Tengbergs avhandling syns att 

litteratursamtal med en passiv lärare innehåller mer analys och tolkning. En aktiv lärare 

under samtalen anses kunna stödja samtalen, ta upp perspektiv eleverna förbisett och 

bringa klarhet i missförstånd (Bommarco & Parmenius Swärd 2012).  

Scaffolding är en engelsk term som är vanligt förekommande i sociokulturell teori. I 

enlighet med Säljö (2010) översätts scaffolding med stöttning i föreliggande studie. En 

närvarande lärare kan stötta eleverna på ett sätt som för samtalet och elevernas 

kunskapsbildande framåt (Berne & Clark 2008; Dugan 1997). Dysthe (1993) menar att 

lärarens engagemang och höga förväntningar på eleverna är positiva för deras 

progression.  

 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 

Det sociokulturella perspektivet växte fram under 1920-talet men överskuggades av 

behaviorismen, men under 1980- och 90-talet återuppväcktes intresset för perspektivet 

(Säljö 2010). Den sociokulturella teorin har en syn på kunskap som situerad, vilket 

innebär att kunskap konstrueras genom kollektivt deltagande. Genom kommunikation 

och aktivt deltagande i olika interaktioner uppstår lärande och omvärlden organiseras 

(Säljö 2010).  Sociokulturell teori intresserar sig för hur individer utvecklar olika 

förmågor. Två begrepp som används inom perspektivet för den kunskapsbildande 

processen är appropriering och mediering. Appropriering sker delvis i vardagen där 

exempelvis småbarn utan formell undervisning lär sig innebörden av ord som mamma 

och pappa, medan andra färdigheter som abstrakt tänkande och att läsa behöver mer 

strukturerad stöttning (ibid). Vidare förklarar Säljö att mediering inkluderar de redskap 

som individer använder för att appropriera ny kunskap. Redskapen kan vara både 

språkliga och materiella.  

Pionjären i det sociokulturella perspektivet, Lev Vygotsky, menade att språket var 

det främsta redskapet, tillsammans med att lära i gemenskap, för att appropriera 

kognitiva förmågor. Lärandet i gemenskap är kärnan i Vygotskys teori om den närmaste 

utvecklingszonen. Teorin består av tre faser som inleds med internaliseringsfasen där en 

individ som inte behärskar en kunskap får stöttning av en individ som redan bemästrar 
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kunskapen. Succesivt avtar stödet från den mer kunniga personen, och avslutningsvis 

kan individen som från början inte bemästrade kunskapen på egen hand klara av 

uppgiften (Vygotsky 1987).  

I skolan ligger ett stort ansvar på läraren att strukturera sin undervisning på ett sätt 

som möjliggör progression för eleverna. Det är viktigt inom den närmaste 

utvecklingszonen att stöttningen avtar med tiden och att eleverna blir utmanade att ta 

mer ansvar själva (ibid). Lärande enligt den sociokulturella teorin innebär att eleverna är 

delaktiga i ett samspel som medför kunskapsbildande, istället för att eleverna är passiva 

åskådare där kunskap överförs till dem (Säljö 2010). Den närmaste utvecklingszonen 

inkluderar, enligt Vygotsky (1987), både lärare och elever. Alla de individer som är mer 

kunniga än den person som ska appropriera något ses som en möjlig stöttning för att 

utveckling ska nås.  

Ytterligare en teoretiker inom det sociokulturella området var Bakhtin, som myntade 

begreppen monologisk och dialogisk diskurs. Monologisk diskurs innebär enligt 

Bakhtin (1986) att endast ett svar finns och inget alternativ tillåts. Dialogism inkluderar 

flera röster och innefattar en öppnare syn där sanningen är relativ och kan utforskas 

genom mänsklig interaktion (Bakhtin 1981). Den dialogiska diskursen innebär 

diskussioner där deltagarna debatterar och ifrågasätter för att på så sätt nå ny kunskap 

och nya perspektiv. Dysthe (1993) inspirerades av Bakhtins begrepp och 

implementerade dem i skolkontexten där hon myntade begreppen dialogiskt och 

monologiskt klassrum. Precis som med Bakhtins dialogiska diskurs så accepteras 

plurala åsikter och röster i det dialogiska klassrummet. Kunskap utvecklas och byts 

genom socialt samspel och dialog i klassrummet, eftersom alla röster har samma värde 

(ibid). Det monologiska klassrummet innefattar en envägskommunikation där läraren 

förmedlar redan befintlig kunskap till eleverna. Det dialogiska klassrummet syftar till 

att utveckla kunskap genom samspel medan det monologiska syftar till att reproducera 

kunskapsstoffet.  

 

3 Metod och material 
Detta avsnitt beskriver studiens deltagare, upplägg och genomförande. Den 

intervjuguide som användes under intervjuerna, som ligger till grund för föreliggande 

studie, presenteras. Analysprocessen beskrivs och de etiska övervägande redovisas och 

motiveras. 
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3.1 Metod  

Föreliggande studie genomfördes genom kvalitativ metod med en fenomenologisk 

ansats. I och med den fenomenologiska ansatsen intresserar sig studien för deltagarnas 

uppfattningar, och inte mätningar och statistik (Denscombe 2016). Detta motiverar 

metodvalet av föreliggande studie vars syfte är att undersöka svensklärares upplevelser 

av litteratursamtalets möjligheter som didaktiskt verktyg att förbättra elevers 

ämneskunskaper (se stycke 2.1). Den kvalitativa undersökningen genomfördes med 

semistrukturerade intervjuer med tre gymnasielärare. Med tanke på syftet, är kvalitativ 

metod i form av semistrukturerade intervjuer adekvata, dels eftersom kvalitativ metod 

ger en djupare blick i forskningsämnet än kvantitativ forskning, och dels eftersom 

kvalitativ metod lämpar sig bättre när studien undersöker deltagarnas egna upplevelser 

och erfarenheter. Semistrukturerade intervjuer innebär att ett antal teman är förbestämda 

att tas upp, men att intervjuns innehåll styrs mycket av vad den intervjuade individen 

väljer att ta upp (Denscombe 2016). En intervjuguide sammanställdes med öppna frågor 

som gav utrymme för lärarna att tala fritt och reflektera över sina upplevelser (Bilaga 1). 

Intervjuguiden konstruerades av två delar. En första del bestod av demografiska frågor: 

yrkesårserfarenheter och hur mycket svenska de undervisar i under läsåret 2016/2017. 

Intervjuguidens andra del konstruerades baserat på aspekter från tidigare forskning. Ett 

antal teman utvecklades efter fördjupning i forskning om litteratursamtal i skolan. Det 

första temat är Det muntliga klassrummet och det andra temat är Litteratursamtalets 

möjligheter och utmaningar. Det tredje temat är Lärarens roll före, under och efter 

litteratursamtalen.   

 

3.2 Material 

Föreliggande studies material består av svar från tre semistrukturerade intervjuer. I detta 

avsnitt beskrivs deltagarna och proceduren. 

   

3.2.1 Deltagare 

I studien deltog tre svensklärare. De tre lärarna undervisar på gymnasiet. Urvalet av 

deltagare till studien bestod av en kombination av subjektivt urval och 

bekvämlighetsurval. Ett subjektivt urval innebär att individer med särskild kompetens 

och erfarenhet av det studien ämnar att studera förfrågas om deltagande (Denscombe 

2016). I föreliggande studie blev verksamma svensklärare under läsåret 2016/2017 och 

som undervisar i skolans senare år kontaktade, emedan de förväntades ha upplevelser av 
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studiens frågeställningar. Bekvämlighetsurvalet följde sedan automatiskt eftersom det 

endast var tre lärare som var positiva till medverkan, vilket betydde att ingen vidare 

urvalsprocess var behövlig. Lärarnas yrkesårserfarenheter skiljer sig åt, de har varit 

lärare i 22, 8 och respektive 13 år. De tre lärarna arbetar på samma gymnasieskola. 

Skolan är belägen i en mindre stad i södra Sverige och har cirka 500 elever. Alla lärare 

undervisar i svenska, men i olika kurser. Läsåret 2016/2017 undervisar lärare 2 och 3 

varsin Svenska 3-kurs, medan lärare 1 undervisar både Svenska 1 och 2. Även deras 

ämneskombinationer skiljer sig åt. Lärare 1 undervisar utöver svenska också historia 

och religion. De två andra lärarna, 2 och 3, undervisar förutom svenska även engelska. 

Lärarna benämns genomgående i studien lärare 1, 2 eller 3 för att säkerställa deras 

anonymitet.  

 

3.2.2 Procedur  

Kontakt genom mail (Bilaga 2) togs med svensklärare på tre gymnasieskolor och två 

grundskolor, 7-9. Sammanlagt tillfrågades 30 svensklärare om medverkan i intervju. Tre 

lärare besvarade förfrågan och de var alla positiva. Efter kontakt med lärarna bestämdes 

tid och plats för intervju. Intervjuerna genomfördes på lärarnas skola, i en lugn miljö där 

avbrott har kunnat undvikas. Före intervjuerna informerades lärarna om anonymitet, 

rätten att avbryta intervjun eller inte besvara någon fråga om hen inte vill. Dessutom 

fick lärarna avgöra om de var bekväma med att intervjuerna spelades in. Samtliga lärare 

gav sitt godkännande att spelas in. Lärarna uppmanades före intervjun att under 

intervjuerna utveckla sina svar. En intervjuguide fungerade som underlag vid samtliga 

intervjuer, men olika följdfrågor ställdes beroende på vad lärarna tog upp i sina svar. 

Intervjuernas längd varierade mellan 30 och 45 minuter. De semistrukturerade 

intervjuerna genomfördes med en respekt- och hänsynsstil, vilket betyder att den 

deltagande läraren fick tala till punkt utan avbrott (Norrby 2014).  

När intervjuerna var genomförda transkriberades de enligt principerna för 

bastranskiption (Norrby 2014). Materialet från intervjuerna har anpassats för att höja 

läsbarheten, men är dock en grov transkription där inga pauser, felsägningar eller 

privata utläggningar har tagits med. Under två intervjuer pratade informanterna om 

annat än det som var studiens intresse och de delarna av intervjuerna har därför inte 

transkriberats. Små bejakande ord eller hummande läten har också uteslutits från 

transkriberingen.  
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Efter transkriberingen analyserades intervjuerna utifrån Burnards (1991) metod. 

Analysmetoden bygger på upprepade genomläsningar av transkriberingarna för att på ett 

strukturerat sätt finna meningsbärande enheter och teman i vad som sagts under 

intervjuerna. Genomläsningarna har renderat i ett antal meningsbärande enheter och 

subteman som sedan underordnats de ursprungliga temana: Det dialogiska klassrummet, 

Litteratursamtalets möjligheter och utmaningar, samt det tredje temat Lärarens roll 

före, under och efter litteratursamtalen. 

Under arbetet efter intervjuerna har det förekommit kontakt med de deltagande 

lärarna. En respondentvalidering har gjorts genom att lärarna har haft möjlighet att 

förtydliga och kommentera ytterligare, samt godkänt transkriberingarna.  

 

3.3 Etik 

Under studiens gång har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2008). Deltagarna fick vid första kontakten information om vad studien ämnade 

studera samt att deras medverkan är frivillig och anonym, detta uppfyller 

informationskravet. Lärarnas svar om att delta i studien innebar att samtyckeskravet 

uppfylldes. Före intervjuerna upprepades informationen om anonymitet, frivillighet 

samt lärarens rätt att avbryta sin medverkan. Materialet från intervjuerna ligger endast 

till grund för föreliggande studie, vilket uppfyllde nyttjandekravet. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes eftersom anonymiteten säkerställts genom hela 

studien och eftersom inga frågor som kan avslöja deltagarnas identiteter har ställts 

under intervjuerna.  

 

3.4 Metodkritik 
I och med att studien är av kvalitativ metod med fenomenologisk ansats och inte söker 

allmängiltiga slutsatser, utan enskilda lärares upplevelser, är tre deltagare ett tillräckligt 

antal (Denscombe 2016). Antalet är adekvat eftersom tre informanter ger möjlighet att 

undersöka de tre individuella intervjuerna på djupet. Trots att tre deltagare är tillräckligt 

hade ett större antal varit positivt. Flera deltagande lärare och deras upplevelser om 

litteratursamtal skulle ge ett större material att söka gemensamma mönster i och belägga 

analysen och resultatet med. Svårigheten med att få lärare att delta i intervju gjorde att 

några andra urvalskriterier än aktiv svensklärare på gymnasiet inte kunde efterfrågas. 

Ytterligare en aspekt som skulle gynna undersökning är en tydligare 

operationalisering av begreppet litteratursamtal. Med en tydligare ram för vilken typ av 
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litteratursamtal som undersöks skulle det vara möjligt att se mer djupgående på vilka 

positiva effekter litteratursamtal kan medföra. Valet att inte operationalisera begreppet 

motiveras genom att kvalitativ forskning förhåller sig mindre bundet till teori än 

kvantitativ metod. Det öppna förhållningssätt som kvalitativ forskning har medför större 

tolkningsutrymme för deltagare, vilket kan leda till nya frågeställningar (Byman 2012). 

Genom att lärarna hade tolkningsfrihet av begreppet litteratursamtal under intervjuerna 

utvecklades en smalare frågeställning angående relationen mellan litteratursamtal och 

ämneskunskaper.  

Kritik som riktats mot kvalitativ forskning är att den saknar strängheten och 

exaktheten som finns i kvantitativ forskning, samt att allt för stor tillit ges åt forskaren 

som tolkare. Total objektivitet är omöjlig enligt Denscombe (2016) eftersom varje 

människa har förutfattade meningar, förväntningar och övertygelser som är omöjliga att 

stänga av till fullo. I och med att resultatet av kvalitativ forskning baseras på forskarens 

tolkning är det av vikt att forskaren har ett öppet sinne, men även att hen stärker sin 

tillförlitlighet genom att beskriva forskningsprocessen så att andra forskare skulle kunna 

upprepa forskningen. Inom kvantitativ forskning är replikerbarheten viktigt, men svår 

att uppnå inom kvalitativ forskning. Även om en annan forskare skulle upprepa samma 

process som i föreliggande studie skulle det vara osannolikt att exakt samma resultat 

visades eftersom att det skulle vara nya deltagare med egna uppfattningar och att 

samhället och skolan förändras, vilket kan betyda att synen på litteratursamtal skulle 

kunna förändras.  

Ytterligare något som stärker studiens trovärdighet, som Denscombe (2016) anser är 

ett mer passande ordval än validitet när det rör kvalitativ forskning, är 

respondentvalideringen. Materialet som ligger till grund för studiens resultat är 

intervjuer. Deltagarnas upplevelser kan uppfattas olika av olika individer och det är 

därför positivt att de deltagande lärarna har fått möjlighet att läsa genom 

transkriberingen av sina intervjuer och bekräftat att jag förstått deras utsagor på korrekt 

sätt.  

Samtliga tre deltagande lärare arbetar på samma skola. Möjligtvis skulle detta 

innebära att deltagarna är präglade av samma kultur och därför har liknande upplevelser 

och resonemang. Att lärarna arbetar på samma skola och möjligtvis representerar en 

skolkultur ses dock inte som något negativt eftersom studien inte har som syfte att ge 

allmängiltiga förklaringar. Om alla tre lärare hade svarat identiskt hade det varit 

problematiskt då studien syftar att undersöka tre individuella upplevelser. Dock visar 
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studiens resultat att lärarna har både liknande och åtskiljande upplevelser vad gäller 

litteratursamtal som ett didaktiskt verktyg.  

 

4 Resultat 
Resultatet av de tre intervjuerna presenteras utifrån tre teman, Det dialogiska 

klassrummet 4.1, Litteratursamtalets möjligheter och utmaningar 4.2, samt Lärarens 

roll före, under och efter litteratursamtal 4.3. Dessa tre temaområden innehåller 

subteman som framkommit under intervjuerna. 

 

4.1 Det dialogiska klassrummet 

Temaområdet Det dialogiska klassrummet inkluderar lärarnas syn på samtalets plats och 

funktion i undervisningen, samt deras definition av litteratursamtal. Temat innehåller 

två subteman, Samtalets plats i undervisningen och Varierad syn på litteratursamtal. 

 

4.1.1 Samtalets plats i undervisningen 

Lärarna ser positivt på samtal och diskussion men skiljer sig åt i hur de implementerar 

det i sin undervisning. Lärare 1 låter styrdokumenten avgöra vilken typ av samtal som 

används i klassrummet: ” I kursplanen för svenska 1 står det om förberedda tal, det står 

inget om spontana samtal”.  

Lärare 2 ser positivt på samtalets möjligheter att lyfta frågor utifrån det lästa där 

diskussionen ger inblick i elevers resonerade:  

 
Jag hade en mycket intressant diskussion med några treor om man blev en god människa av att 
läsa. Eleverna var sådär nja, men man lär sig väldigt mycket. Men vad lär man sig då undrade jag. 
De menade språk, stavning när man ser ord, lära sig läsa mellan raderna och förstå hur andra har 
det. Men kan man inte se det i filmer, undrade jag. De tänkte så att en film behöver man inte tänka 
till. Jag tror det är viktigt, för läsning kräver aktivitet och det gör att man kommer ihåg. Man 
kommer ihåg morgonen när allt gick fel och man blir sen till jobbet, men man kommer inte ihåg 
alla dagar som går på rutin. Aktiviteten som krävs när man läser, det triggar igång allting i huvudet 
som gör att man kan göra kopplingar och förstå andra (Lärare 3). 
 

Lärare 2 lyfter fram hur hon genom samtal får elevernas syn på hur lärande skapas 

och deras vidare resonerande. Lärare 3 har en liknande syn:  

 
Sedan om man har läst är det ju roligt att prata om det och dra slutsatser, att jämföra. Deras olika 
erfarenheter kan hjälpa varandra att dra fram nya tankar och ofta har de andra referensramar än 
vad jag har så de kan göra paralleller tillsammans (Lärare 2). 
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 Lärare 2 beskriver hur elevers olika erfarenheter möjliggör ett vidgat 

perspektivseende i interaktion mellan elever. Även lärare 1 ser fördelar med samtal med 

utgångspunkt i läsningen när hon framhåller vikten av den stöttning som samtal medför: 

”Jag tycker dialog är viktigt för att saker ska komma fram. Det finns flera sätt att tolka 

och vissa texter kan vara svåra. De kan vara knepiga och behöva hjälp att tolka dem och 

då är samtal viktigt, för eleverna får utbyta tolkningar och tankar” (Lärare 1).  

Lärarna nämner svårigheten att få alla elever muntligt aktiva. Lärarna har olika 

tekniker och metoder för att öka elevernas muntliga aktivitet. Lärare 3 har prövat ett 

flertal metoder:  

 
Där har jag faktiskt försökt med olika saker, glasspinnar, eller ge dem alla varsitt gem och när man 
sagt något får man lämna gemet och inte säga något förrän alla har lämnat ifrån sig sina gem. Det 
blev en bra träning för både de som brukar vara tysta och de som behöver dämpas i klassrummet 
(Lärare 3).   

 
För att aktivera flera elever i diskussioner om det lästa har lärare 3 prövat olika 

metoder, medan lärare 1 har en metod som återkommer i hennes undervisning. Eleverna 

får frågor som de ska besvara före litteratursamtalen, vilket ger läraren möjligheten att 

involvera flera i samtalen:  

 
Det som försvårar genomförandet av litteratursamtal är att många i klassrummet tycker det är 
obehagligt att uttrycka sig i större grupper, men att de förbereder sig är ju viktigt och att de också 
lämnar in, då vet ju jag att de har ett svar och om de inte spontant räcker upp handen ger jag ordet till 
dem (Lärare 1). 
 

 Elevers motvilja att uttrycka sig i större grupper är ett hinder menar lärare 1 men 

genom förberedda frågor kan hon aktivera flera. Vidare berättar lärare 1 att elever som 

inte vågar tala i större grupper ges tillfällen att i mindre grupper få möjlighet att visa 

sina kunskaper. Hon resonerar så här: ”Stora grupper kan vara ett hinder, de som inte 

klarar av att yttra sig i stora grupper får andra möjligheter. Jag samlar dem i en liten 

grupp och de kan uttala sig” (Lärare 1). 

 

4.1.2 Varierad syn på litteratursamtal 

Litteratursamtal som begrepp kan tolkas på ett flertal sätt, dels som ett strukturerat, 

ibland även examinerade samtal, dels som en spontan diskussion om det lästa. 

Föreliggande studie förhåller sig öppen till lärarnas egen tolkning av begreppet. Vid 

intervjutillfället har frågan kommit vad som avses med begreppet och det har då 

förtydligats att både strukturerade och spontana samtal ryms inom begreppet. I och med 

denna breda syn kommer en varierande syn på litteratursamtal fram under 
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lärarintervjuerna. Lärare 1 har en öppen syn och ser litteratursamtal som ett forum där 

elevernas olika tankegångar får komma fram, dock är dessa samtal strukturerade med 

förberedda frågor eftersom lärare 1 ställer sig kritisk till spontana samtal av det lästa: 

  
Jag jobbar med att läsa texter och litteratur, svara på frågor, skicka in till mig, jag läser och sedan 
har vi ett samtal om det […] Att sitta allmänt och diskutera det lästa tror jag inte på, det måste jag 
säga, då blir det inget av det. Det är stor risk att det blir det här var bra, det var spännande och det 
tycker jag inte leder framåt (Lärare 1).  

 

Lärare 1 berättar hur hennes upplägg inkluderar flera moment för att nå ett djup i 

samtalen, eftersom hon inte anser att spontana elevsamtal om det lästa leder till någon 

progression. Lärare 3 däremot tillåter spontana diskussioner men de är då inte 

betygsgrundade, utan fungerar mer som strukturerade samtal är som examinerande. Det 

är endast lärare 3 som nämner att hon använder litteratursamtal som examination:  

 
Som examination har eleverna suttit i smågrupper med diktafon, då får man ju fram det här med 
diskussionerna och det ger mig möjlighet att lyssna på alla, för det är omöjligt i klassrummet om 
man cirkulerar i smågrupper (Lärare 3).  

 

Lärare 2 beskriver uppläggen för de examinerande litteratursamtal hon har och 

svårigheterna med att hinna lyssna på alla elever i smågrupper i klassrummet. Lärare 2 

uppger att modellen för litteratursamtal varierar beroende på kurs och elevgrupp.  

 
I ettan läser vi ofta vissa delar tillsammans, eller läser jag högt och sedan egen läsning, men vi har 
tillfällen att kolla att de förstår. Deras läsförståelse är inte så hög, de har svårt att läsa mellan 
raderna. Då läser man först en bit och diskuterar sen. I svenska tre krävs det andra saker, då är det 
mer generella diskussioner utifrån romanen, tematiskt och egna erfarenheter (Lärare 2). 

 

Lärare 3 resonerar om hur litteratursamtalets upplägg grundar sig i vilken kurs man 

undervisar, samt hur långt eleverna har kommit i sin utveckling.  

 

4.1.3 Analys 

Det är endast Lärare 1 som frekvent motiverar sina val genom att hänvisa till 

styrdokumenten. Lärare 1 refererar till kursplanerna vid resonemang om samtalets plats 

i undervisningen. Några kunskapskrav eller centralt innehåll angående samtal återfinns 

inte i Gy11 (2011). Bristen på riktlinjer om spontana samtal och istället det tydligt 

framskrivna fokuset på förberedda tal, i utredande eller argumenterade form, kan vara 

en förklaring till att de deltagande lärarna inte hänvisar till styrdokumenten. Endast 

lärare 3 berättar att hon använde litteratursamtal som examinationsform. Att de övriga 
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tillämpar samtal som ett verktyg under läsningens gång eller som förberedelse inför 

skriftlig examination kan möjligtvis förklaras av att de olika svenskkurserna är mycket 

intensiva. De krav som ställs om förberedda tal och skriftliga uppgifter går därför före 

som examinationsformer.  

Lärarna är generellt sett starkt positiva till samtal, i detta fall litteratursamtal, som ett 

didaktiskt verktyg. Samtal är en viktig komponent i det dialogiska klassrummet (Dysthe 

1993) och delvis tyder lärarnas resonemang på en strävan efter ett sådant, medan deras 

metoder försvårar genomförandet. Lärarnas uppmaningar att eleverna ska utveckla och 

resonera om sina svar kan ses som en strävan efter ett dialogiskt klassrum. I det 

dialogiska klassrummet väger allas röster lika mycket (ibid), men det är endast lärare 3 

som inte aktivt styr vem som talar i klassrummet under litteratursamtalen. Lärarna 

upplever, i likhet med vad tidigare forskning har visat (Mossberg Schüllerqvist & Olin-

Scheller 2011), det som utmanade att få alla elever muntligt aktiva och har därför olika 

metoder för att öka elevernas delaktighet. Detta visar att läraren fortfarande har makten i 

klassrummet och styr den dialog som finns. Möjligtvis krävs det en viss lärardominans 

för att komma runt problemet med tysta elever. Dessutom krävs det att läraren fungerar 

som en moderator och ger alla elever möjlighet att komma till tals för att nå de positiva 

aspekter lärarna anser att samtal medför.   

 

4.2 Litteratursamtalets möjligheter och utmaningar 

Litteratursamtal medför enligt de medverkande lärarna både fördelar för eleverna och en 

del utmaningar vad gäller organisering. Elevers förmågor och Utmaningar är subteman 

till temat Litteratursamtalets möjligheter och utmaningar.  

 

4.2.1 Elevernas förmågor 

Att göra kopplingar, läsa mellan raderna och resonera om budskap är lärarna eniga om 

att eleverna ibland finner svårt, men genom litteratursamtal och stöttning utvecklas 

eleverna. Elevernas problem med bildspråk ger lärare 3 en förklaring till: “Det varierar 

från elev till elev, men har man ingen läsvana eller liten är det svårt att se mellan 

raderna. Ibland kan det som jag ser mycket tydligt vara helt oklart för dem” (Lärare 3). 

Lärare 2 tar också upp bristande läsförståelse, särskilt i årskurs ett på gymnasiet och hur 

det styr fokus på litteratursamtalen: ”I ettan är det först och främst till att se att de 

förstår innehåll och vi diskuterar struktur och stil, alltså ett ramverk. Sedan finns det ju 

möjlighet att göra djupanalys i examinationsuppgifterna” (Lärare 2). Särskilt svårt anser 
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lärarna att eleverna har med kopplingar till samhället. Lärare 2 tar upp George Orwells 

Djurfarmen som ett exempel och hur det satiriska budskapet går unga läsare förbi 

eftersom det kräver en förkunskap många elever inte besitter.  

Lärarna på gymnasiet upplever att eleverna brister i analysförmåga men nämner att 

de genom stöttning och utmaning kan lyckas.  

 
Budskap är inte så lätt men jag tycker de lyckas över förväntan många gånger. Jag hjälper dem 
ganska mycket, jag måste styra frågorna så eleverna kan lyckas. Frågar jag om berättarperspektiv 
så får de några att välja på så de kommer på rätt väg (Lärare 1). 
 
 

  Lärare 1 beskriver hur hon aktivt stöttar eleverna för att de ska utveckla sin 

analysförmåga. Lärare 2 menar att tydliga krav gör eleverna motiverade. ”Det är inte 

okej att svara bra eller dålig, och om man är tydlig att de inte får det så gör de inte det 

heller. Det är samma sak med kopplingar. Säger man att det finns mycket bildspråk i 

texten har jag inte varit med om att någon elev inte hittat något”. Lärare 1 och 3 

beskriver hur de alltid utformar frågor som eleverna inte kan besvara med enstaka 

adjektiv, även om lärare 3 upplever att elever försöker komma undan med det:  

 
Det varierar från elev till elev, hur motiverade de är och hur starka de är. Men jag skriver alltid: 

Motivera ditt svar! Utveckla ditt svar! Men vissa elever svarar gärna att det var bra, som om jag 

säger det var bra får jag gå härifrån sen (Lärare 3).  
 

Lärare 3s uppmaningar om motiveringar, exemplifieringar och utvecklande svar ger 

även lärare 1 sina elever: ”Jag ställer inga frågor där man kan svara med enstaka ord för 

det leder inte framåt så mycket, utan det är mer analytiska frågor, och jämföra” (Lärare 

1).  

 

4.2.2 Utmaningar 

Lärarna upplever ett flertal utmaningar med litteratursamtal. Lärare 2 upplever tidsbrist 

som största hindret: ”Tid är väl det svåraste. Det skulle vara underbart att slänga in tio 

romaner till dem under ett år och slänga in några extra draman att diskutera” (Lärare 2). 

 Gruppkonstellationer är också en aspekt som lärarna menar att de måste reflektera 

över vid diskussionerna. Lärare 2 upplever att fokus och utgången av litteratursamtal 

beror på elevernas förkunskaper och klassrumsklimatet. Hon förtydligar:  

 
Det är viktigt att klasserna lär sig respekt och hur man beter sig under samtal, det är viktigt att 
lyssna både för den som pratar, men även att man själv lär sig av att lyssna. Sedan är olika nivåer 
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på eleverna svårt, men i svenska kan man kräva att alla ska klara av en vanlig vuxenroman men det 
beror helt på grupp (Lärare 2). 
 
  

Lärare 2 berättar om vikten av att eleverna lär sig att lyssna för att lära sig av 

varandra. Lärare 3 tar upp en aspekt som kan vara både utmanande och positiv. Hon 

upplever att dagens elever har mycket bredare referensramar än eleverna hade förr i 

världen. ”Tidigare var det begränsat med tv-program och alla kände till Bibeln som 

mycket litteratur är kopplad till. Idag kan eleverna koppla det lästa till så mycket mer. 

Det öppnar upp för diskussion och jämförelse” (Lärare 3). Att eleverna tillför nya 

infallsvinklar och kopplingar som är främmande för lärarna, är något även lärare 2 ser 

som positivt med litteratursamtal: ”Det är roligt i de högre årskurserna att de gör 

kopplingar som jag själv inte gjort för de ser saker jag inte gör på grund av olika ålder, 

eller bakgrund, så det tycker jag är väldigt roligt” (Lärare 2). 

  

4.2.3 Analys 

De förtjänster som lyfts fram av lärarna under intervjuerna är i enlighet med tidigare 

forskning, ett vidgat perspektivseende och ämneskunskaper (Bommarco & Parmenius 

Swärd 2012, Ingemansson 2016, Leffler 2013). Dialogen mellan både lärare – elev och 

elev – elev som litteratursamtal medför framstår enligt lärarna som något positivt. De 

sociokulturella termerna appropriering och mediering (Säljö 2010) kan appliceras på 

lärarnas resonemang. De talar positivt om litteratursamtal där eleverna kan utveckla och 

bemästra, appropriera, sina kunskaper genom stöttning, mediering, av lärare eller sina 

klasskamrater.  

Lärarna anser att litteraturvetenskaplig analys och textkopplingar flyter samman 

under samtalen, dock syns ett tydligt litteraturvetenskapligt fokus i lärarintervjuerna. 

Upprepade gånger återkommer lärarna till olika litteraturvetenskapliga begrepp när de 

talar om vad eleverna ska lära sig. Användande av litteraturvetenskapliga begrepp är 

framskrivet i kunskapskraven och även om lärarna inte explicit refererar till dem, så 

tyder deras implicita resonemang på ett sådant fokus. För kunskapskravet A krävs även 

textkopplingar, något som överskuggas av lärarnas frekventa resonemang om 

berättarperspektiv, motiv och andra litteraturvetenskapliga begrepp. Eventuellt finns det 

en strävan efter att eleverna ska bemästra ett litterärt språk som de sedan ska kunna 

använda i djupare analyser och tolkningar. Detta kan jämföras med Torells (2002) 

begrepp om performanskompetens och literary transfer. Lärarnas återkommande fokus 

på litteraturvetenskapliga begrepp innebär implicit att de vill lära eleverna 
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performanskompetens, vilket är en inlärd kompetens. De vill att eleverna ska ha språket 

och begreppen för att tala om litteratur på ett korrekt sätt. Literary transfer som innebär 

att sammankoppla det lästa med egna erfarenheter och samhället är enligt lärarna en 

svårare uppgift för eleverna. Lärare 1 nämner även att allmänmänskliga kopplingar 

endast återfinns för kunskapskravet A. Ytterligare ett möjligt skäl till att lärarna 

fokuserar på litteraturvetenskapliga begrepp är att de är enklare att bedöma. Frågan om 

en bok börjar in media res har endast ett korrekt svar, viket medför att lärarna kan 

kontrollera att eleverna har förstått begreppet och det lästa. Man kan dra paralleller till 

Tengbergs (2011) handlings-, betydelse-, och intentionsläsarter, som är enklare att 

kontrollera för lärarna. Kopplingar mellan litteraturen och övriga samhället är mer 

individuella och inte lika kontrollerbara för lärarna, i likhet med värderings-, subjekt-, 

och metakognitionsläsarterna (ibid).  

Gymnasielärarna är tillfreds med sina elevers analytiska förmåga, något som står i 

kontrast till tidigare studier (Appleyard 1991; Bommarco & Parmenius Swärd 2012; 

Molloy 2008; Mossberg Schüllerqvist & Olin-Scheller 2011). Lärarnas upplevelser kan 

delvis förklaras med den sociokulturella teorin, eftersom lärarna berättar att de aktivt 

ställer frågor som får eleverna på rätt väg. Stöttning är en viktig del inom den närmaste 

utvecklingszonen och enligt lärarnas upplevelser leder det till progression hos eleverna. 

Tidigare forskning ställer sig kritisk till elevers analysförmåga. En möjlig förklaring till 

de deltagande lärarnas motsatta upplevelse är att de talar om undervisningen och 

analysförmågan som en pågående process, medan forskningresultat ger en bild vid en 

given tidpunkt. Lärarna återkommer i sina resonemang till hur eleverna med stötting ska 

utveckla sin kunskap i analys. 

 
4.3 Lärarens roll före, under och efter samtalen 

De många ställningstaganden lärarna måste göra och motivera utgör detta temaområde. 

Temat grundas i två subteman, En aktiv lärarroll och De många valen.  

 

4.3.1 En aktiv lärarroll 

Samtliga deltagande lärare framhåller vikten av lärarens närvaro och dess positiva 

påverkan på litteratursamtalen och hur det ökar möjligheten för elevernas progression. 

Hur de tre lärarna agerar är dock varierande. Lärare 1 ser sig också som aktiv med 

motiveringen att det stärker samtalen: 
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Jag är aktiv genom att jag ställer frågor. Jag har inte testat att vara passiv och låta eleverna leda. 
Jag har ju hela tiden kunskapskraven, vad de ska uppnå. De ska hitta gemensamma motiv, budskap 
och sedan är det ju formeln de ska ta ställning till och känna till litterära begrepp. Det är inget de 
gör spontant och då blir det låg nivå om jag inte konstruerar frågor som gör det möjligt för 
eleverna att uppnå de kunskapskraven (Lärare 1).  

 

Precis som lärare 1 anser lärare 3 att en aktiv lärare utgör ett stöd för eleverna:  

 
Jag tänker att jag ska lyfta diskussionerna. Om de sitter i smågrupper först och sedan helklass kan 
man tänka att den eleven sa något intressant, det ska vi lyfta i helklass. Särskilt i svagare grupper 
kan man låta dem utveckla, varför var det bra? Kan du ge exempel? (Lärare 3). 
 

 
Lärare 1 berättar hur syftet med att en lärare ska vara aktiv är att hen ska stödja eleverna 

i deras diskussioner. Den aktiva rollen beror enligt Lärare 2 på elevkonstellationerna 

och vilken kurs hon undervisar:  

 
Jag är ganska passiv. För årskurs tre brukar jag inte säga någonting för de brukar vara duktiga att 
dra det själva, för då är det ett krav jag har på dem att de ska kunna leda samtal, visa förståelse, att 
diskutera litteratur och inte bara prata för sig själv, utan även lyssna och kommentera. I lägre 
årskurser brukar jag bara ställa kom igång-frågor vid stagnation, annars låter jag dem tala (Lärare 
2).  
 

 
Lärare 2 talar om en både aktiv och passiv lärarroll beroende på elevgrupp, och menar 

att eleverna i år ett på gymnasiet behöver mer stöd av en aktiv lärare än vad eleverna i 

tvåan och trean behöver.  

 

4.3.2 De många valen 

Ett litteratursamtal kan utformas på flera sätt och ha både text- och 

litteraturvetenskapligt fokus. Samtliga deltagande lärare vittnar om att det lätt blir så att 

två fokus flyter ihop under samtalen. Lärare 2 har ett större litteraturvetenskapligt fokus 

i Svenska 1 än i Svenska 3: ”I de lägre åldrarna är det mer verktygen, struktur, stilistiska 

verktyg, berättarperspektiv, dramaturgisk kurva, vad skönlitteratur är och texttyper. I 

trean ska de ha med sig allt det och då kan man se till andra större teman” (Lärare 2). 

Lärare 1 trycker på att det är kunskapskraven och kursplanen som styr vad eleverna ska 

visa prov på: ”För A-nivå krävs det att de kan relatera till allmänmänskliga relationer 

och då ställer jag ju frågor som gör att de börjar fundera på det” (Lärare 1). Lärare 3 har 

själv reflekterat över att litteratursamtalen i hennes undervisning ofta har fokus på 

textens olika tolkningar: ”Jag kanske genom åren har dragit mer åt innehållet än 

litteraturvetenskapliga begrepp, jag har tänkt på det och funderat över att jag måste göra 

det mer” (Lärare 3).  
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Angående förberedelser till litteratursamtal eller stöd under läsningen skiljer sig 

lärarnas syn och metoder. Lärare 1 använder sig av på förhand inskickade frågor: ”I 

kursplanen för Svenska 1 står det om förberedda tal, och det jobbar jag med på så vis att 

de svarar på frågor och skickar in till mig. Då vet jag vilka som svarat något bra och jag 

försöker se till att alla blir aktiva.” (Lärare 1). Lärare 3 använder sällan skriftliga 

reflektioner: ”Jag har använt en mix av loggbok och muntliga reflektioner men jag har 

nu fallit in i att litteratur passar väldigt bra med att samtala om och det finns så mycket 

annat som man kan skriva om, så oftast är det diskussioner i smågrupper i tre veckor 

och fjärde veckan i helklass” (Lärare 3).  

 

4.3.3 Analys 

Den aktiva lärarrollen som lärarna beskriver när de berättar om hur de stöttar eleverna 

genom att vara aktiva i samtalen har starka sociokulturella inslag. Vygotskys (1987) den 

närmaste utvecklingszonen innebär i skolkontexten att elever ska appropriera kunskaper 

med hjälp av mediering. I intervjuerna nämner lärarna upprepade gånger hur eleverna 

behöver stöttning för att lära sig litteraturvetenskapliga begrepp och kopplingar. Lärare 

2 exemplifierar detta när hon talar om att eleverna i ettan ska lära sig en grund och att de 

sedan i trean kan ha med sig den kunskapen och inte behöva lika mycket hjälp från 

läraren. Möjligtvis baseras deras aktiva roll på att de, i likhet med Tengberg (2011), 

anser att litteratursamtalen blir ett forum för ytliga diskussioner, och inte djupa analyser. 

Den synen skulle även kunna vara en förklaring till att endast lärare 3 nämner 

litteratursamtal som examination. De övriga lärarna talar om litteratursamtal som ett 

didaktiskt verktyg under läsprocessen, medan skriftliga uppgifter är examinerande.   

Den aktiva lärarrollen riskerar dock att bli en kontrollerande sådan. De skriftliga 

förberedelserna och läraren som ger eleverna ordet förminskar känslan av ett samtal, 

och ökar istället de tendenser som delar av tidigare forskning ser, att litteratursamtal 

liknar muntliga förhör eller redovisningar (Bommarco 2006, Bommarco & Parmenius 

Swärd 2012, Eriksson Barajas 2012, Tengberg 2011). Lärare 2 strukturerar sina 

litteratursamtal med i förhand inskickade svar på frågor eleverna fått av henne tidigare. 

Om dessa frågor är autentiska (Dysthe 1993), vilket innebär att de är öppna för 

elevernas individuella tolkningar, kan det ses som positivt att eleverna är förberedda. 

Om frågorna inte är autentiska, utan av mer kontrollerande karaktär, är det stor 

sannolikhet att eleverna uppfattar att de förväntas redovisa korrekta svar, istället för att 

tolka texten fritt. Det komplexa är att lärarna har kunskapskrav att bedöma utifrån. Om 
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lärarna tillåter elevstyrda litteratursamtal, utan en aktiv lärare under förberedelser och 

samtal, är risken stor att eleverna inte berör de kunskapskrav som de bedöms efter. Om 

man strävar efter en passiv lärarroll under litteratursamtalen, vilket Tengberg 

förespråkar (2011), behövs det en aktiv lärarroll under förberedelserna. De deltagande 

lärarna visar en aktiv roll i båda situationerna.   

 

4.4 Slutsats 

Studiens resultat visar att deltagande lärare ser positivt på litteratursamtal, och att 

arbetsmetoden har positiva effekter för både ämneskunskaper och perspektivseende. 

Litteratursamtal som ett didaktiskt verktyg för att fördjupa elevernas ämneskunskaper 

under läsningen syns tydligast i lärarnas återkommande resonemang om 

litteraturvetenskapliga begrepp och det litterära språk som de vill att eleverna ska 

utveckla. Dock framträder det tydligt i studien att lärarnas syn på litteratursamtal främst 

är en metod under ett arbetsområde, ett didaktiskt verktyg för att bearbeta det lästa, inte 

en examinationsmetod. Endast en lärare använder litteratursamtal som examinerande 

uppgift, men samtliga lärare upplever att samtalen förbereder och utvecklar eleverna 

inför examinerande uppgifter, både muntliga och skriftliga. Studiens resultat visar även 

hur lärarna framhåller en aktiv lärarroll under litteratursamtalen som en betydelsefull 

komponent för ett lyckat samtal. I den sociokulturella andan är en aktiv lärare i samtalen 

en stöttning för eleverna. Med hjälp av lärarnas, och även varandras, stöttning utvecklar 

eleverna kunskaper och kompetenser.   

 

5 Diskussion  
Syftet med föreliggande studie var att få inblick i tre verksamma svensklärares 

upplevelse av litteratursamtal som ett didaktiskt verktyg för att fördjupa elevernas 

ämneskunskaper. Med ämneskunskaper inbegrips de kunskaper och kompetenser som 

skrivs fram i svenskämnets syfte och centrala innehåll, se kapitel 2.1. En 

resultatdiskussion förs i detta kapitel och den utgår från studiens två frågeställningar.  

 

5.1 Svensklärarnas syn på litteratursamtal som ett didaktiskt verktyg 

Studiens resultat visar en positiv inställning till litteratursamtal som ett didaktiskt 

verktyg i svenskundervisningen och framför allt visar resultatet hur litteratursamtal 

används som en metod under ett arbetsområde. Som examinationsform är inte 

litteratursamtal lika frekvent använd av lärarna. Deras upplevelser är att samtal är en 
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adekvat metod för att bearbeta det lästa i grupper, samtidigt som eleverna lär av 

varandra.  

Genom arbete med skönlitteratur ska eleverna enligt Gy11 öka sin förståelse för sig 

själva, sin omgivning och omvärld. De fördelar som samtal har enligt lärarna, det vill 

säga de byten av perspektiv eleverna gör med varandra, ökar möjligheterna till att nå 

målet om ökad förståelse. Lärarna resonerar om hur elevernas olika bakgrunder och 

förkunskaper medför att de drar olika paralleller till det lästa och på så sätt får nya 

insikter. Att läsarens bakgrund är avgörande för texttolkningen är något som delar av 

den tidigare forskningen belyser (Bommarco 2006; Langer 2005; Rosenblatt 2002). 

Läsarnas olika bakgrunder och tolkningar öppnar för ett utbyte av perspektiv under 

samtalen, något lärarna ser som positivt. Dock talar ingen av lärarna om hur dessa nya 

perspektiv för den individuella eleven framåt i sin egen ämneskunskap. För 

kunskapskravet A i kursen Svenska 1 krävs det att eleven ”kan läsa, reflektera över och 

göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i 

det lästa och ger nya, relevanta perspektiv”, samt ” relaterar innehållet i berättandet på 

ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden” (Gy11, s.164 ff.). För att nå dessa 

kunskapskrav kan samtalen ses som en god källa, något lärarna dock inte resonerar om. 

Bytena av perspektiv som lärarna talar om ses som något som sker per automatik under 

samtalen, men lärarna kommenterar inte hur dessa byten utvecklar eleverna. Däremot 

framträder det tydligt av lärarnas upplevelser hur deras aktiva roll i samtalen leder 

eleverna på rätt väg. Frågan är om lärarens aktiva roll tar över och samtalets 

perspektivbyte överskuggas.  

Litteratursamtal är en metod som kräver mycket av läraren. De deltagande lärarna 

talar om hur de är aktiva under samtalen för att stötta eleverna. Dessutom har lärarna 

olika strategier för att aktivera samtliga elever i samtalen. Sett till sociokulturell teori är 

en aktiv lärare ett måste för att möjliggöra elevernas progression till eget bemästrande 

(Vygotsky 1987). I lärarnas berättelser syns en tydlig sociokulturell intention. Två av tre 

lärare nämner att de inte använder litteratursamtal som examination, vilket förstärker 

litteratursantalet som ett didaktiskt verktyg i den kunskapsbildande processen. 

Användandet av litteratursamtal som bearbetning av det lästa med en aktiv stöttande 

lärare kan ses utifrån ett sociokulturellt perspektiv som de tre faser som den närmaste 

utvecklingszonen består av. Den första fasen, internaliseringsfasen, är de inledande 

samtalen där läraren muntligt är aktivt och tar upp perspektiv eleverna förbiser eller 

klargör möjliga pseudobegrepp (Langer 2005). Det andra steget kan beskrivas med 
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hjälp av lärare 3s beskrivning av att eleverna i smågrupper sitter och diskuterar och 

läraren går runt och ställer någon enstaka fråga och uppmanar till utvecklande svar. 

Stödet från läraren avtar, i enlighet med teorin om den närmaste utvecklingszonen, och 

slutligen ska eleverna vara redo att på egen hade bemästra kunskapen. Det sista steget är 

i lärare 1 och 2s fall oftast individuella skriftiga uppgifter där eleverna ska visa prov på 

det de lärt sig under samtalen, medan lärare 3 låter eleverna ha ett litteratursamtal utan 

hennes medverkan. Sett utifrån Vygotskys (1987) teori om den närmaste 

utvecklingszonen används litteratursamtal som ett didaktiskt verktyg för att eleverna ska 

lära sig och på egen hand sedan bemästra kunskapen. 

Samtal ses av lärarna som en naturlig del av undervisningen och de poängterar vikten 

av diskussion, i likhet till Dysthes (1993) teori om det dialogiska klassrummet. Lärarna 

är tydliga med att det inte finns endast ett rätt svar utan att det ska finnas en öppen 

kommunikation. När lärarna utvecklar sina resonemang blir det dock lite 

motsägelsefullt. Ett dialogiskt klassrum ska innebära en dialog där alla röster har lika 

värde. Det resonemang som exempelvis lärare 1 för om att eleverna innan samtalen ska 

skicka in svar på lärarens förberedda frågor tyder på att lärarens röst dominerar 

klassrummet. Ett sådant upplägg av samtal kan medföra den risk som delar av tidigare 

forskning belyser (Bommarco 2006; Bommarco & Parmenius Swärd 2012; Eriksson 

Barajas 2912; Tengberg 2011), att litteratursamtal ses mer som ett förhör än ett tillfälle 

att utbyta tolkningar och erfarenheter. Samtal är enligt lärarna något positivt, dock är 

frågan hur naturlig den muntliga interaktion som lärarna beskriver är. Enligt Langer 

(2005) är det svårt att upprätta autentiska textsamtal i skolan beroende på den 

maktrelation som finns mellan lärare och elever. Lärarnas olika strategier för att se till 

att alla elever muntligt deltar i samtalen kan även de ses som dominerande och frångår 

Dysthes (1993) teori om det dialogiska klassrummet. Både Gritter (2011) och Molloy 

(2008) menar att det att låta eleverna förbereda sig kan gynna samtalen, men det 

viktigaste är att samtalen har sin utgångspunkt i elevernas upplevelser av det lästa. 

Dysthe (1993) poängterar vikten av autentiska frågor, att de frågor som 

litteratursamtalet har sin utgångspunkt i är frågor som grundar sig i elevernas tolkningar 

och uppfattningar av det lästa. Tengberg (2011) benämner det aktiv 

kunskapsproduktion. Detta är inget som lärarna lägger vikt vid, utan det är förberedda 

frågor från lärarens håll som ligger till grund för samtalen. Detta tar bort samtalet och 

istället blir det en styrd situation där elevernas förbereds inför en examination. Tengberg 

(2011) ser en risk med litteratursamtal med stark lärardominans. Det gör eleverna 
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passiva i kunskapsbildandet och kunskapen förmedlas till dem, istället för att de aktivt 

deltar.  

 

5.2 Lärarnas värdering av litteratursamtal som ett didaktiskt verktyg 

för att utveckla elevernas ämneskunskaper.  

Av de ämneskunskaper som operationaliserades i studien framkommer en mer frekvent 

betoning på några av dem, nämligen användandet av litteraturvetenskapliga begrepp och 

läsförståelse. Lärarna återkommer i sina upplevelser av hur de genom aktiv stöttning i 

samtalen ökar elevernas förståelse för och nyttjande av litteraturvetenskapliga begrepp, 

något som är enkelt för lärarna att senare kontrollera. Det framkommer även att lärarna 

upplever brister i elevernas läsförståelse, särskilt i Svenska 1, vilket leder till att lärarna 

ställer kontrollfrågor om handling och karaktärer. Lärarnas starka fokus på enkelt 

kontrollerbara kunskaper i skolan skulle kunna förklaras av att dagens skola är en 

resultatstyrd sådan. Svenska elevers skolresultat mäts och jämförs både internationellt 

och nationellt. Det är enkelt för lärarna att avgöra om eleven förstår och använder 

begrepp på ett korrekt vis och om eleverna har förstått innehållet av det lästa, medan det 

inte är lika enkelt att avgöra korrektheten i elevens subjektiva analyser om kopplingar 

till det lästa. Ytterligare en möjlig förklaring till lärarnas återkommande resonemang om 

litteraturvetenskapliga begrepp är att de är en del av litteraturanalysen. I alla 

kunskapskrav för samtliga svenskkurser på gymnasiet nämns litteraturvetenskapliga 

begrepp eller stilistiska begrepp som något eleven ska använda sig av med olika grad av 

säkerhet. Ett korrekt användande av begrepp medför en utförligare tolkning eftersom 

eleven använder sig av ett litterärt språk.  

Torells (2002) begrepp performanskompetens innebär just kunskapen att tala om text 

med ett litteraturvetenskapligt språk. Det syns ett tydligt fokus på 

performanskompetensen i lärarnas upplevelser. Kompetensen literary transfer innebär 

att läsaren sammanför sitt eget liv och erfarenheter med textens, något som skulle kunna 

tolkas som elevens förmåga att kunna diskutera ”utförligt och nyanserat hur de 

skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap 

i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället” (ibid. s. 172). Dessa aspekter 

förbises av lärarna i deras resonemang. Litteratursamtal har enligt forskningen goda 

möjligheter att genom byte av perspektiv och läsares olika erfarenheter öka förståelsen 

för textens relation till omvärlden och allmänmänskliga förhållanden (Molloy 2007; 

Bommarco & Parmenius Swärd 2012). Dock är det ett starkt fokus på 
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litteraturvetenskaplig analys med stilistiska drag och litteraturvetenskapliga begrepp när 

lärarna talar om vad litteratursamtal tillför elevernas ämneskunskap.  

Det framkommer ett atomistiskt synsätt hos lärarna. De talar om elevernas 

ämneskunskaper som uppdelade, inte som en holistisk helhet. De litteraturvetenskapliga 

begreppen ses som en individuell del, medan elevernas analytiska förmåga ses som en 

annan. Det som lärare 2 benämner ”sätta ramen” innebär att eleverna får 

beståndsdelarna innan de bemästrar den stora uppgiften, analysen. Återigen kan 

kunskapskraven vara en förklaring. Möjligen ses kunskapskraven i Gy11 som många 

små krav som lärarna vill bocka av, istället för att se helheten kraven utgör tillsammans.  

Den aktiva lärarrollen som dominerar lärarnas pedagogiska arbete har en stark 

koppling till det sociokulturella perspektivet. Lärarnas upprepade stöttning, både 

muntligt under litteratursamtalen och skriftligt med förberedande frågor, kan tolkas som 

en medierande aktion för att möjliggöra elevernas appropriering. Detta präglar även 

lärarnas syn att eleverna inte kan lämnas ensamma med lärandestoffet, utan att en 

interaktion behövs för att resultatet ska bli progression. Det skulle vara enkelt att föreslå 

att lärarnas aktiva stöttande är ett redskap och försäkrande av att eleverna lär sig stoffet 

för att sedan visa goda resultat på examinationerna, eftersom skolan är resultatstyrd. 

Delvis kan det ligga sanning i detta, men framförallt syns det en vilja att eleverna ska 

bemästra kunskapen själva. Om det endast var resultat lärarna vill uppnå skulle de 

använda litteratursamtal som examinationsform, eftersom eleverna genom interaktion 

med andra kan stötta varandra. I en individuell examination, som två av tre lärare 

föredrar, finns det ingen osäkerhet om vem av eleverna som har vilken kunskap, utan 

vid det tillfället måste eleven prestera enskilt. Genom de litteratursamtal som de haft 

under läsprocessen har eleverna haft den närmaste utvecklingszonen närvarande i form 

av stöttning från både lärare och klasskamrater, vilket resulterat i att eleven kan göra en 

litteraturanalys med stöd av litteraturvetenskapliga begrepp.  

De deltagande lärarnas uppfattningar kontrasterar mot tidigare forskning, där man 

anser att elever brister i analysförmåga (Appleyard 1991; Bommarco & Parmenius 

Swärd 2012; Molloy 2008; Mossberg Schüllerqvist & Olin-Scheller 2011; Torell 2002). 

En möjlig förklaring till att lärarna anser sig vara tillfreds med sina elevers kompetens i 

litteraturanalys kan vara den aktiva stöttning som synliggörs i lärarnas berättelser. I 

enlighet med Vygotskys (1987) den närmaste utvecklingszonen där stöd och hjälp ska 

leda till eget bemästrande kan lärarnas aktiva roll under litteratursamtalen vara en 

anledning till elevernas goda analysförmåga. Genom frågor och vägledning lär sig 
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eleverna vilka aspekter som ska analyseras och etablerar det litterära språk som behövs 

för att analysera på en högre nivå. Dock är det värt att fundera på om lärarna själva 

förbiser vissa ämneskunskaper så som kopplingar mellan samhälle och litteratur, något 

som innefattas i vissa sorters litteraturanalys. Detta kan tolkas som att lärarna endast 

inkluderar stilanalys, som underbyggs av litteraturvetenskapliga begrepp, i begreppet 

analys och inte ser till övriga perspektiv som analyser kan ha fokus på.  

 Litteratursamtal utvecklar elevernas metakognition (Gritter 2011; Molly 2008). 

Metakognition nämns inte av någon av de deltagande lärarna, och det innefattas inte 

heller i ämneskunskaperna. Lärarnas avsaknad av reflektioner om metakognition är 

intressant eftersom metakognition synliggör elevernas utveckling. Metakognition är 

även en av de läsarter som Tengberg (2011) nämner som svårbedömda för lärarna. 

Bedömning är en komplex handling och lärarna har inga riktlinjer när det gäller att 

bedöma en elevs metakognition, dock skulle samtal om metakognition med eleverna 

tydligare ge läraren en bild över vad eleverna lärt sig När lärarna resonerar om 

progressionen i ämneskunskaper baseras det endast på lärarens egen bedömning av 

eleven, men hur väl dessa kunskaper verkligen har befästs hos eleverna är svårt att 

analysera. Om lärarna arbetat med metakognition och låtit eleverna sätta egna ord på sitt 

lärande hade en tydligare bild av elevernas kunskapsbildande framkommit.  

 

5.3 Fortsatta studier 

Föreliggande studie är småskalig och det vore intressant att i framtiden se studier i 

större skala. Studier genomförda med andra metoder så som observationer, 

samtalsanalyser och longitudinella studier där det finns möjlighet för forskaren att 

studera och analysera elevernas kompetens och progression skulle vara intressant 

eftersom studierna inte skulle vara baserade på kvalitativa intervjuer, utan forskarens 

observationer och analyser. Med tanke på att aktuell studies resultat, i motsats till 

tidigare forskning, visar en positiv bild av elevers analysförmåga skulle ett längre 

forskningsprojekt kunna undersöka hur elever genom litteratursamtal kan förmedla sina 

analyser, men även utveckla dem. Föreliggande studie undersökte litteratursamtal som 

didaktiskt verktyg. Framtida studier skulle kunna undersöka litteratursamtal som 

examinationsform.  
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I 
 

Bilagor 
 

Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 

a) Hur många år har du arbetat som lärare? 

b) Hur stor del av din tjänst består av svenskundervisning?  

c) Vilka årskurser undervisar du? 

 

Öppna frågor 

a) Om dialogiska klassrum och samtal utifrån styrdokumenten 

- Vad är din syn på ett dialogiskt klassrum? 

- På vilket sätt arbetar du praktiskt med att upprätta ett dialogiskt klassrum? 

- Hur tycker du ” att tala” presenteras i styrdokumenten?  
b) Om litteratursamtals förtjänster och hinder 

- Vad är dina erfarenheter av litteratursamtal? 

- Vad ser du som de positiva delarna av litteratursamtal?  

- Hur arbetar du vanligtvis med bearbetning av det lästa? 

- Vad ser du för hinder för litteratursamtal? 

- Hur anser du att litteratursamtal kan tillfredsställa det centrala innehållet och 

svenskämnets syfte? 

- Hur tycker du litteratursamtal kan främja elevers progression i svenskämnet? 

- Vilka hjälpmedel (ex. läslogg, förberedda frågor) anser du kan förbättra 

litteratursamtalen?  

- Hur uppfattar du elevernas förmåga att kritiskt analysera det lästa under 

litteratursamtalen?  

- Vilket fokus brukar du har för litteratursamtalen (litteraturvetenskapligt eller 

textrelation) och hur motiverar du det?  

c) Om lärarens roll innan, under och efter litteratursamtalet 

- Hur resonerar du när du väljer böcker till eleverna? 

- Hur ser du på lärarens passiva respektive aktiva roll under litteratursamtal? 

- Vilka fördelar ser du med icke-lärarledda litteratursamtal?  

- Återgår du ihop med eleverna till texten när den är utläst?  



 

 II 

- Hur tänker du kring elever och deras identifikation av det de läser? 

- Vad är målet med litteraturläsning enligt dig?  

 

Bilga 2 

Hej! 
 
Jag heter Ida Ström och läser till gymnasielärare vid Linnéuniversitetet. Jag skriver nu 
mitt examensarbete i Svenska. Studien har som syfte att undersöka litteratursamtal i 
skolan. Ditt deltagande i studien skulle vara till stor hjälp. Deltagandet i studien är 
anonymt, frivilligt och det finns möjlighet att när som helst under studiens gång att 
avbryta sin medverkan. Det som framkommer i intervjun kommer endast användas som 
grund för denna studie, inget kommer användas vidare i andra sammanhang.  
 
Hoppas du är intresserad att delta! Besvara detta mail ifall du vill delta så hittar vi en tid 
för intervju. Intervjun beräknas vara 30 till 45 minuter lång och berör dina upplevelser 
och föreställningar om litteratursamtal. Jag planerar att genomföra intervjuerna under 
veckorna 50-51.  
 
Tack på förhand 
Ida Ström 
is22es@student.lnu.se 
stromida@hotmail.com 
0702794817 
 


