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Abstrakt 
Den här studien berör hur ett litteratursamtal kan se ut i en klass i årskurs 5. Syftet är att 

finna de förväntningar läraren har på litteratursamtalet, vilka upplevelser denna 

undervisning kan skapa hos eleverna samt att undersöka relationen mellan lärarens 

förväntningar och elevernas upplevelser i litteratursamtalet. Som teoretisk referenspunkt 

har fenomenologi och sociokulturellt perspektiv använts. Detta för att fastställa synen 

på elevernas uppfattningar som sanningsbärande fenomen samt fastställa studiens 

förhållningssätt till lärande och text. All använd data är av kvalitativ art och är insamlad 

med hjälp av intervjuer som sedan analyserats genom innehållsanalys. Resultatet av 

lärarintervjuerna visar att lärarens förväntningar berörde elevernas diskussioner och 

reaktioner på boken samt att eleverna skulle få en större förståelse för den lästa texten. 

Elevernas upplevelser var många, bland annat att de får fler perspektiv genom att 

diskutera med varandra och därigenom en djupare förståelse för det lästa. De berörde 

även upplägget av litteratursamtalet, helklass eller smågrupper, och vilka fördelar och 

nackdelar som eleverna upplevde med respektive upplägg. Studien visar att det finns en 

relation mellan lärares förväntningar och elevers upplevelser bland annat då lärares 

förväntningar styr upplägget som eleverna i sin tur baserar sina upplevelser på. 
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1 Inledning 
Läsning av olika typer av texter ska ge eleverna redskap att utvecklas språkligt samt få 

en större förståelse för sig själva och sin omvärld (Skolverket, 2011:247). Skönlitteratur 

används i skolan för att utveckla dessa redskap, eftersom skönlitteratur kan ge tillgång 

till andras åsikter, tankar och upplevelser. I en klass finns olika individer, med olika 

erfarenheter av både litteratur och omvärld. I ett litteratursamtal kan dessa olikheter tas 

tillvara genom att ge eleverna möjlighet att delge sina tankar om det lästa. Det finns 

olika sätt att samtala om litteratur och denna studie kommer utgå ifrån det vidgade 

litteratursamtalet, vars syfte är att fördjupa läsupplevelsen (Kjersén Edman, 2013:11). 

Skolverket har gjort en satsning som heter Läslyftet, vars syfte är att utveckla elevers 

läsande och skrivande för att förbättra kvaliteten i undervisningen. En del av projektet 

handlar om litteratursamtal, som är en av de mest använda metoderna för att arbeta med 

elevers tankar kring och erfarenheter av litteratur. Avsikten med läslyftet är att utbilda 

lärare så att deras litteratursamtal används med ett större medvetande, för att förbättra 

litteraturundervisningen (Eriksson Barajas, Johansson & Martinsson, 2016). Genom 

praktisk erfarenhet i skolan har vi fått ta del av Läslyftet och utvecklingsarbetet av 

litteratursamtal, vilket väckt intresse för ämnet litteratursamtal. I den här studien 

studeras ett klassrum där litteratursamtalet används som undervisningsmetod. 

Förhoppningen med studien är att resultatet kommer ge information om relationerna 

mellan lärarens förväntningar och elevernas upplevelser av litteratursamtal. Lärarens 

förväntningar styr upplägget av litteratursamtalet och elevernas upplevelser av 

undervisningen påverkar lärandet, vilket är anledningen till att vi finner dessa relationer 

intressanta att studera.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att belysa förväntningar en lärare kan ha på litteratursamtal samt 

vilka upplevelser litteratursamtalet som undervisningsmetod kan skapa hos eleverna. 

Med upplevelser menas inte bara vad eleverna känner att de lär sig, utan även 

upplevelser kring alla faktorer som kan påverka lärandet. Detta för att undersöka 

relationen mellan lärarens förväntningar på och elevernas upplevelser av 

litteratursamtalet.  
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1.2 Frågeställningar 

• Vilka förväntningar har läraren på litteratursamtalet?  

• Vilka upplevelser kan litteratursamtalet skapa hos eleverna?  

• Hur ser relationen ut mellan lärarens förväntningar och elevernas upplevelser? 

 

2 Teori 
Teoriavsnittet tar upp de teoretiska utgångspunkter studien har. Först beskrivs 

fenomenologi (2.1) som berör studiens syn på upplevelser som sanningsbärande data. 

Därefter förklaras det sociokulturella perspektivet (2.2) som beskriver studiens syn på 

lärande.  

 

2.1 Fenomenologi 

Fenomenologi studerar människors upplevelser av olika fenomen, samt ser till det som 

är gemensamt (Allwood & Eriksson, 2017:91). I en fenomenologisk undersökning är 

erfarenheter det centrala och i fenomenologiska studier tolkas de berördas upplevelser, 

utan att värdera dem. Inom fenomenologi presenteras de studerade individernas 

erfarenheter så nära deras egna tankar som möjligt, eftersom människors tankar ska 

betraktas som trovärdiga och därmed giltiga i sin helhet (Denscombe, 2016:144–145). 

Fenomenologisk forskning intresserar sig för hur det sociala livet är konstruerat och 

menar att människor förstår sin värld genom sina handlingar och tolkningar. Det sociala 

livet är en verklighet i sig, fullt existerande, oberoende av hur människor uppfattar det. 

Vidare menas att processen från tolkning av olika sinnesuppfattningar till meningsfulla 

händelser inte är unikt för varje enskild individ, utan den måste delas med andra i en 

berörd grupp. Detta är nödvändigt för att människor ska kunna samverka, då det skapar 

liknande referenser hos individerna gällande vad som sker. Utan dessa gemensamma 

referenser för tolkning skulle det inte gå att förstå andras handlingar eller avsikter, vilket 

skulle förhindra möjligheter till ett socialt liv (Denscombe, 2016:146). Den sociala 

världen är ofta svårbegriplig och komplex, men fenomenologin gör det möjligt att 

hantera detta genom att göra fördjupade beskrivningar av det undersökta, som är 

tillräckligt detaljerade för att återspegla den sociala världens komplexitet (Denscombe, 

2016:154). Studiens fenomenologiska infallsvinkel gör det möjligt att studera elevernas 
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upplevelser av litteratursamtalet för att hitta det som är gemensamt och få en helhetsbild 

av elevernas upplevelser av litteratursamtalet. 

 

2.2 Sociokulturellt perspektiv 

Barnets utveckling är enligt Lev Vygotskij beroende av den kulturella och sociala 

omgivningen (Hwang & Nilsson, 2011: 66). För att barnet ska kunna tolka och hantera 

sin omgivning utvecklar den ett språk (Hwang & Nilsson, 2011:67). Språket är ett unikt 

och kraftfullt verktyg som vi människor använder för att dela erfarenheter och utveckla 

kunskaper (Säljö, 2015:232). Språklig kommunikation ger omgivningen kunskap om 

individens tankar, känslor och erfarenheter samt ger individen bekräftelse och nya 

perspektiv på det som uttryckts (ibid). Litteratursamtalet är en social och kulturell 

konstruktion, där eleverna utvecklas genom att lyssna till varandra och utbyta idéer och 

tankar. I diskussionerna får eleverna uttrycka sina tankar, för att få de bekräftade av 

andra som tänkt på ett liknande sätt. Men eleverna får även nya perspektiv på det lästa, 

när eleverna uppfattat texten olika, vilket utvecklar elevernas tankar och lärande. 

Barnets lärande och utveckling gynnas om det sker tillsammans med en person som har 

mer utvecklade tankesätt och strategier (Hwang & Nilsson, 2011:67). I litteratursamtalet 

ska läraren stötta eleverna i fördjupandet av sina tankar, sitt resonemang och sin 

förståelse av det lästa, för att nå längre än vad de kunnat göra på egen hand.  

 

3 Bakgrund 
I bakgrundsavsnittet beskrivs först Chambers läsecirkel (3.1) som den studerade läraren 

inspirerats av. Därefter presenteras upplevelser av läsning (3.2) som belyser vad som 

sker under läsning. Slutligen beskrivs olika komponenter och relationer i och kring 

litteratursamtal (3.3). 

 

3.1 Chambers läsecirkel 

Aidan Chambers är en didaktiskt inriktad författare, som genom sin praktik arbetat fram 

modeller för hur man kan arbeta med litteratursamtal. Chambers är ingen forskare men 

är av betydelse för denna studie, då lärare använder sig av hans tankar när de undervisar 

om litteratur. En central modell som Chambers konstruerat är läsandets cirkel. Detta är 

en modell av läsprocessen, som består av tre delar, ”att välja”, ”att läsa” samt ”reaktion 

och respons” (Chambers, 2011:15).  Första delen “att välja” i cirkeln handlar om 
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textval. Det påverkas av vilka böcker som är åtkomliga för barnet och ett brett sortiment 

av böcker är nödvändigt för att barnet ska utvecklas till en tänkande läsare. Barnet 

behöver även stöttning från en vuxen i att välja utmanande böcker. Andra delen ”att 

läsa” i cirkeln är mycket mer än avkodning av ord. Meningsfull läsning kräver att barnet 

ges tid för läsning samt möjlighet att läsa i en lugn miljö med stöttning från vuxna. När 

barnet läst ut boken inleds den tredje delen i cirkeln som kallas “reaktion och respons”, 

där framförallt två reaktioner är viktiga: att barnet varit med om en positiv upplevelse 

samt vill delge sin upplevelse med andra. Dessa samtal kan ske som informellt 

vardagsprat eller som strukturerade litteratursamtal (Chambers, 2011:21). I ett 

strukturerat litteratursamtal är det några saker som vuxna bör tänka på. Det första är att 

den vuxna undviker ordet ”varför” och istället använder ”jag undrar” för att barnet inte 

ska känna sig förhörd. ”Jag undrar” öppnar för en mer ömsesidig dialog och visar på ett 

genuint intresse för barnets tankar och upplevelser (Chambers, 2011:179). Samtalet bör 

även struktureras så att barnet ges möjlighet att delge sina upplevelser av det lästa, 

diskutera frågor som läsningen väckt samt koppla texten till tidigare erfarenheter 

(Chambers, 2011:145–151). 

 

3.2 Läsning 

Läsning handlar om mycket mer än att bara ta emot, bearbeta och förmedla information. 

Det innefattar motivation, attityder och framförallt en förståelse för sina egna 

tankeprocesser (Olin-Scheller & Tengberg, 2016:249). Under läsning av en text skapar 

individen textens innebörd genom att konstruera en mening med den. För att denna 

förståelse ska uppstå menar Gunilla Molloy (2008:199) att elevernas läsning måste vara 

aktiv och att det finns flera redskap som hjälper elever att nå dit, exempelvis läsloggar 

och litteratursamtal. Främst handlar det om att hitta innehåll som engagerar eleverna, 

som i sin tur skapar ett givande samspel mellan individen och texten. Detta samspel 

benämner Louise Rosenblatt (2002:5) som “transaktion”. Hon menar att det i 

undervisningssammanhang är viktigt att skapa ett givande samspel mellan text och 

läsare. Interaktionen är av stor vikt då det aldrig går att placera den fulla förståelsen 

eller kunskapen om en text i varken litteraturen eller läsaren. Relationen mellan läsaren 

och de skrivna tecknen är enligt Rosenblatt (2002:36) som en spiralformad rörelse, där 

den ena parten hela tiden påverkas av vad den andra bidragit med. Individen möter 

texten med ett specifikt syfte och karakteristiska förväntningar, som styr vilka 

erfarenheter som läggs in i texten. Den upplevda meningen med texten sker genom ett 
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givande och tagande mellan läsaren och tecknen på sidan. Utan läsaren blir litteraturen 

bara ett papper med fläckar. Det är läsaren som förvandlar dem till en rad med 

meningsfulla symboler (Rosenblatt, 2002:36). 

 

När vi läser och aktivt söker efter textens information skapar vi textvärldar. I våra 

sinnen finns individuella textvärldar som av Judith Langer (2005) benämns som 

föreställningsvärldar. Begreppet handlar om vad man vet, hur man känner och vad man 

söker i litteraturen. Föreställningsvärldarna består av den förståelse som individen har 

vid en viss tidpunkt och av förändringar i individens tankar (Langer, 2005:23).  Den 

förståelse som uppstår vid läsning representerar ett unikt möte mellan text och individ. 

Under läsningen blir vissa tankar ointressanta, andra omvärderas och en del tankar 

kommer till. Förändringarna sker även när personen skriver, läser något annat eller 

diskuterar den lästa litteraturen. Förståelsen av den lästa texten blir då en kombination 

av egna erfarenheter och det som står i texten (ibid, 2005:24). När alla i en klass läst 

samma text har alla en egen uppfattning, som sedan förändras i relation till andras och 

egna nya idéer (ibid, 2005:30). 

 

Förståelse för den lästa texten kan man enligt Langer (2005) fås på olika sätt, beroende 

på om syftet är att få kunskap eller om syftet är att dela med sig av sina tankar. Något av 

dessa syften är huvudfokus när man söker efter förståelse i texten. I denna process rör vi 

oss mellan de båda tankesätten när vi är mitt inne i en aktivitet, men vårt generella 

byggande av föreställningsvärldar styrs av vårt huvudfokus, alltså att få kunskap eller 

dela med sig av tankar (ibid 2005:42). Individen väljer oftast inte tankesätt själv, utan 

vårt primära sätt att tänka beror på den sociala situation vi befinner oss i. Det är inte 

tankesättet som är i fokus vid litteratursamtal, utan den specifika sociala aktiviteten 

(ibid, 2005:43). För att bedriva litteratursamtal krävs det specifika texter med 

känslomässiga begrepp som behöver redas ut. Lärarens roll är att hjälpa eleverna att 

förstå författarens presentation av karaktärer samt ge dem redskap för att kunna relatera 

texten till andra föreställningar de har (Rosenblatt, 2002:25–26).  

 

3.3 Litteratursamtal 

Samtal om litteratur kan se olika ut, beroende på de deltagande individerna och 

samtalssituationen. Med begreppet litteratursamtal menas ett samtal om en litterär text, 

där samtliga samtalsdeltagare läst samma text (Tengberg, 2011:12). Samtalet leds av en 
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lärare vars roll är att styra dialogen mot att bli en tolkande och analyserande diskussion 

(ibid). Samtalet kan vara mer eller mindre organiserat och styrt av läraren, men det 

gemensamma för alla litteratursamtal är att de syftar till att fördjupa elevernas förståelse 

av ett litterärt verk. 

 

Viktiga komponenter i ett litteratursamtal är öppenhet, en vilja att se saker ur andras 

perspektiv samt en vilja att utmana och argumentera mot varandra i frågor där åsikter 

skiljer sig åt. Oavsett om samtalsdeltagarna håller med varandra eller inte bör 

diskussionen grundas på respekt (Langer, 2005:63). En annan betydande komponent i 

litteratursamtalet är frågorna och deras karaktär. Lärarens frågor kan begränsa och leda 

eleverna till att samtala om det läraren tycker är viktigt, utan hänsyn till elevernas 

intressen (Tengberg, 2008:67). En del lärare använder förutbestämda frågemallar för att 

strukturera litteratursamtal. Begränsningar med frågemallar som Michael Tengberg 

(2011:300) diskuterar är att samtalets innehåll inte är förhandlingsbart. Tankar och 

frågor som inte inkluderas av mallen belyses inte heller i samtalet. Vid vissa tillfällen 

använder lärare enligt Katarina Eriksson (2002:404) frågor som ett förhörsmedel, för att 

försäkra sig om att alla elever läst och förstått. Hon menar att det problematiska med 

denna kunskapskontroll är att den sker under ett litteratursamtal som ska handla om 

elevernas läsupplevelse och inte vara ett steg i lärarens bedömning. Att istället använda 

öppna frågor ger eleverna större möjligheter att själva tänka och påverka vad som 

diskuteras (Tengberg, 2011:300). Om läraren i litteratursamtalet utgår ifrån elevernas 

genuina frågor, finns det potential att samtalet utvecklas till något mer än återberättande 

och tyckande (Frykholm, 2007:105). Stöttning av elevernas tankar och diskussioner är 

en av lärarens huvuduppgifter i litteratursamtalet. Langer (2005:104) menar att lärare 

bör hjälpa eleverna att: 

 
[…] fokusera och avgränsa ämnet, forma tankar till smalare mer genomtänkta budskap, 

koppla samman olika idéer från texten, diskussionen eller personliga erfarenheter och höja 

nivån genom att erbjuda nya och mindre förutsägbara infallsvinklar.  

 

Stöttningen bidrar med att tydliggöra för eleverna vad som är relevant att diskutera, 

samt hjälper eleverna att nå längre i sina diskussioner (Langer, 2005:104). I 

litteratursamtalet kan läraren behöva stötta elevernas diskussioner kring svåra frågor och 

ämnen (Molloy, 2003:311). Det är viktigt att lärare inte undviker att diskutera svåra 
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ämnen. Dennes roll kan vara att erkänna frågorna som svåra och med hjälp av texten, 

sina egna och elevernas tankar beröra frågorna på bästa sätt (ibid). 

 

Upplevelser av ett litteratursamtal skiljer sig mellan individer. Flera studier har 

undersökt detta och belyser vad eleverna anser att litteratursamtalets fördelar respektive 

nackdelar är. En återkommande åsikt i studien av Janine Certo (2011:71–72) var att 

eleverna upplevde att de hjälpte och stöttade varandra, både vid läsning och 

diskussioner. Eleverna menade att de i diskussionerna stöttat varandra genom 

uppmuntrande kommentarer, men även att de genom motargument och framförande av 

olika tankar och perspektiv, hjälpt varandra till att nå djupare förståelse för texterna. 

Elever har i andra studier uttryckt att de fått fördjupad förståelse för texter och att de 

genom andras tankar upptäckt saker som de själva inte tänkt på (Fagerström, 2007:48–

49, Skardhamar, 1994:66, Tengberg, 2011:271–272). Eleverna i Tengbergs (2011:277–

278) studie menar att litteratursamtal hjälpt dem med nya sätt att tänka och gett dem nya 

lässtrategier. Det har påverkat deras syn på den lästa texten och bidragit till att de 

utvecklat nya perspektiv.  

 

Undervisningsmetoder som går ut på att elever ska uttrycka egna tankar och åsikter är 

dock inte helt oproblematiska. I Certos (2011:71–72) studie framhävs att det fanns 

grupper där samarbetet mellan eleverna inte fungerade, men att samarbetet förbättrades 

över tid, när eleverna deltagit i några litteratursamtal (Ibid:73). I Gunilla Molloys studie 

(2008:69) menade vissa elever att det var jobbigt att uttrycka sina tankar och åsikter 

inför klassen, eftersom man var rädd för vad klasskamraterna skulle säga och tycka. 

Obehaget som eleverna kände kan enligt Molloy (2008:69) bero på en ovana att öppet 

uttrycka sina åsikter i klassrummet, vilket är en fråga om övning. Vilken bok som läses 

och diskuteras har även en betydande roll för hur eleverna uppfattar litteratursamtalet. 

Arbete med en bok som inte intresserar eleverna kan leda till att läsningen och 

diskussionen hamnar på en ytlig nivå och att eleverna känner en motvilja till fortsatt 

läsning (Molloy, 2003:282). Intresserar boken däremot eleverna blir arbetet med texten 

oftast engagerat och eleverna får en positiv läsupplevelse (Fagerström, 2007, 48–49). 
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4 Metod 
I metodavsnittet beskrivs först den valda metoden, som därefter motiveras (4.1). Efter 

detta redovisas de urval som gjorts samt de etiska principer som tagits hänsyn till (4.2). 

Slutligen beskrivs det insamlade materialet och studiens utvalda analysmetod (4.3). 

 

4.1 Val av metod 

För att studera förväntningar, upplevelser och dess relationer i litteratursamtalet har vi 

samlat in data genom intervjuer. Inledningsvis utfördes en intervju med läraren för att ta 

reda på litteratursamtalens struktur och syfte. För att undersöka elevernas upplevelser av 

litteratursamtalen gjordes fyra gruppintervjuer med tre till fem elever i varje grupp. Två 

intervjuer gjordes efter att läraren genomfört ett litteratursamtal i helklass och de två 

andra intervjuerna utfördes efter litteratursamtal i smågrupper. Intervjuerna hade fyra 

öppna frågor och utifrån elevernas svar ställdes ytterligare frågor för att utveckla 

elevernas resonemang och svar. Avslutningsvis genomfördes ytterligare en intervju med 

läraren. Intervjun avsåg att undersöka hur läraren ansåg att lektionsplaneringen, syfte 

och förväntningar hade uppfyllts. 

 

Till studien valdes metoden semistrukturerade intervjuer då det är den metod som 

främst lämpar sig till att undersöka individers förväntningar och upplevelser. I 

semistrukturerade intervjuer är samtalet inriktat på förvalda teman, samtidigt som det 

finns utrymme för följdfrågor och den intervjuades egna tankar. De teman som väljs har 

underliggande frågor. Detta förarbetade material kallar Monica Dalen (2009:31) för 

intervjuguide. De frågor som formulerats i denna studies intervjuguide skapades genom 

att utarbeta studiens syfte och frågeställningar till konkreta frågor att utgå ifrån under 

intervjun (se bilaga A). På så sätt gav intervjun tillräckligt med information för att 

kunna knytas till syfte och frågeställningar, samtidigt som samtalet var öppet för 

intervjudeltagarens delgivande av information (Dalen, 2009:31). 

 

De semistrukturerade intervjuerna valdes även att göras i grupp, så kallade 

gruppintervjuer. Gruppintervjuer är en bra metod när forskare vill se individers 

erfarenheter av en situation eller vill utveckla ny kunskap om ett fenomen (Jacobsen, 

2017:106). Gruppintervjuer skapar gemensamma åsikter och attityder som 

intervjudeltagarna inte var medvetna om att de hade innan de fick uttrycka sina och höra 
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andras ståndpunkter. Grupper kan komplettera varandra eller ge intressant information 

då de är oeniga (Larsen, 2009:85).  

 

Under intervjuerna fanns det dock kritiska aspekter att ta hänsyn till. Två svårigheter 

som Johansson och Svedner (2010:35–36) beskriver är att det finns en risk att den 

intervjuade inte är sanningsenlig samt att den som intervjuar påverkar den intervjuade. 

Deltagarna bör informeras om studien och om hur deras utsagor kommer att behandlas 

för att skapa en trygg intervjusituation. De understryker även vikten av att de som 

intervjuar är väl förberedda, detta för att minska risken att deras subjektiva åsikter 

påverkar resultatet.  

 

4.2 Urval och etiska principer  

Studien utfördes i en årskurs 5 med 23 elever som alla blev tillfrågade om att delta. Det 

blev ett bortfall på sju personer, på grund av annan aktivitet, att de inte ville delta eller 

att vårdnadshavare inte godkänt medverkan. Klassen som studien utfördes i, valdes för 

att de kunde ge relevant information kring ämnet, då läraren jobbat mycket med böcker 

och klassen har tidigare erfarenheter av litteratursamtal. Information som urvalskriterie 

förklarar Jacobsen (2017:120) är svårt, eftersom forskaren först måste veta hur bra 

informationsskällor respondenterna är. Vi hade därför en välkänd informant i läraren 

som gav oss denna kunskap. Nästa steg i urvalet var att välja ut de elever som skulle 

intervjuas. Detta skedde i ett slumpmässigt urval, där vi utgick ifrån alla individer och 

slumpmässigt valde några av dem (Jacobsen, 2017:120). Studiens material och resultat 

hade förmodligen sett annorlunda ut om urvalet av både klass och elever skett helt 

slumpmässigt eftersom alla lärare inte använder litteratursamtal i undervisningen på en 

regelbunden basis. Resultatet av vår studie är därför inte generaliserbart, men 

förhoppningen är att de lärare som använder eller är nyfikna på litteratursamtal kan få 

nytta av studien. 

 

Innan studien genomfördes behövde vissa kriterier tas i beaktande utifrån 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer (2002). Enligt dessa principer är det 

viktigt att informera deltagarna om alla aspekter i projektet samt att deras medverkan är 

frivillig. Eftersom undersökningsdeltagarna var under 15 år, krävdes samtycke från både 

den berörda individen och dess målsman. Deltagarna hade rätt att närsomhelst avbryta 

sin medverkan i undersökningen. Det insamlade materialet kommer inte användas i 
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något annat syfte än till vetenskapliga ändamål och undersökningsdeltagarnas identitet 

har skyddats och anonymiserats i största möjliga mån.   

 

4.3 Material och analys  

Ljudupptagningarna från intervjuerna behövde transkriberas, innan de kunde bearbetas 

och analyseras. Transkriberingen bör enligt Denscombe (2016:85) vara noggrann och 

omfatta hela materialet om syftet är att få fram underförstådda sammanhang och 

strukturer i samtalen, så kallad fintranskribering. När all data från olika intervjuer 

transkriberats, har ett rådata skapats och den behöver kategoriseras in i olika teman. 

Detta för att se vad de deltagande individerna sade om specifika fenomen samt vad som 

hänger samman, vad som skiljer sig åt och hur saker påverkar varandra (Jacobsen, 

2017:131). För att göra detta har en innehållsanalys använts för att omvandla 

intervjuerna till några övergripande och meningsfulla idéer. För att komma dit behöver 

materialet analyseras i flera steg. Först behöver materialet kategoriseras utifrån de 

teman som uppkommit ur studiens syfte (Jacobsen, 2017:136). Då materialet i denna 

studie samlades in med hjälp av en intervjuguide var studiens teman redan utarbetade 

utifrån studiens frågeställningar. Dessa teman bröts sedan upp i mindre enheter som 

blev analysens underkategorier. Dessa underkategorier definierades slutligen och 

bildade tre kategorier med underrubriker (se bilaga B).  

 

När kategorier med tillhörande underrubriker bildats flyttades lärarens och elevernas 

uttalanden in i kategorierna för att kunna jämföra flera uttalanden om samma fenomen. 

Det ger en möjlighet att utläsa många skiftande föreställningar kring en kategori som i 

sin tur går att underordna. Det kan handla om att se hur många av de intervjuade som 

anser en sak om ett specifikt tema och är till hjälp när man ska se vad många, respektive 

få anser (Jacobsen, 2017:140). När analysen kommit såhär långt har man information 

om olika teman/fenomen och om den kontext där data samlades in. Dessa tre typer av 

data kan nu kopplas samman för att se om det finns några samband (ibid:14). Då vi är 

intresserade av förväntningar och upplevelser var dessa i fokus under vår analys. 

 

5 Resultat 
I resultatavsnittet beskrivs de fakta som framkommit av undersökningarna. Första delen 

handlar om litteraturen och strukturen som läraren valt (5.1). Sedan beskrivs lärarens 



  
 

11 

förväntningar på litteratursamtalen (5.2). Slutligen beskrivs elevernas upplevelser av de 

genomförda litteratursamtalen (5.3). Relationen mellan lärarens förväntningar och 

elevernas upplevelser av litteratursamtalet kommer inte presenteras i det här avsnittet 

utan tas upp i diskussionen, genom en jämförelse mellan resultatets olika delar. 

 

5.1 Den valda litteraturen och strukturen 

De förväntningar som finns på en undervisningssituation påverkas av material, 

planering och struktur. I det här litteratursamtalet är det boken Alex Dogboy av Monica 

Zak (2007) som läraren valt. Boken är vald av flera anledningar, bland annat för att 

”Det är intressant för elever att få läsa om barn i andra delar i världen”. Vidare ansåg 

läraren boken vara bra då den inte enbart är skriven för att underhålla. Boken berör och 

väcker frågor hos eleverna. Denna typ av litteratur anser läraren är bra att ha 

litteratursamtal kring. 

 

Gällande struktur hade läraren, under de berörda lektionstillfällena, planerat två typer av 

litteratursamtal: ett där eleverna diskuterade i helklass och ett där eleverna fick sitta i 

smågrupper om 3–4 elever. Båda gångerna fick eleverna skriva ”jag undrar”-frågor, 

vilka läraren beskriver som frågor “[...]där svaret inte står i texten, utan de är mer öppna 

frågor”. Att låta eleverna skriva egna frågor menade läraren är bra, då man ser vad det 

är eleverna vill stanna upp vid och prata om. ”Om det kommer frågor kring texten från 

eleverna, då är det ju faktiskt viktigt. Då är det något de funderar på”. Att verkligen 

stanna upp och ta vara på elevernas tankar tycker läraren är viktigt. Dock finns det en 

risk med detta undervisningsupplägg och det är elevernas rädsla för att prata inför andra. 

Läraren poängterade vikten av att avdramatisera att prata inför klassen eller diskutera i 

grupp. Ett knep denna klass gör är att de brukar säga att de tränar. ”Vi tränar nu, ungefär 

som man tränar på att köra bil och sen får man köra upp”. Läraren beskriver sin roll: 

”Det är på något sätt att vara koordinator, som ser till, dels att alla verkligen håller liv i 

diskussionerna, antingen i helklass eller i smågrupperna. Sen är det att sätta ramar för 

det”. Att leda diskussionerna är inte något läraren anser sig göra, utan hen vill skapa 

förutsättningar för ett tryggt klimat. ”Det är egentligen min viktigaste roll och att de 

känner att det är tillåtet att öva”.  

 

Valet att hålla litteratursamtal i smågrupper eller helklass görs av olika anledningar. 

Läraren menade att smågrupperna ger eleverna möjlighet till ett friare samtal och 
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lärarrollen blir mindre aktiv och mer observerande. I helklassdiskussioner är lärarrollen 

mer aktiv och läraren menade att när hen ställer frågor kan diskussioner uppstå som 

eleverna annars inte initierat. ”Så jag kan nästan provocera fram tankar från eleverna 

som de inte själva skulle göra i den lilla gruppen”. 

 

5.2 Lärarens förväntningar på litteratursamtalet  

Under arbetet med boken kopplar läraren ihop bokens tema med de 

samhällsorienterande ämnena. Läraren menade att det är bra att jobba tematiskt för att 

skapa en röd tråd genom arbetet, dessutom uttalades att detta är bra för att man får med 

sig alla elever, oavsett tidigare erfarenhet eller kunskapsnivå. I litteratursamtalet blir det 

lättare att få med sig alla om man inte bara läser boken utan jobbar med den på olika 

sätt. Läraren sade att eleverna genom litteratursamtalet ska få en fördjupad förståelse för 

texters innebörd. ”Förstå texten och förstå den djupare dimensionen av texten och att 

inte bara kunna svara på frågor som går att hitta i texten, utan även kunna reflektera 

över texten”. Läraren menade att eleverna växer när de får diskutera och det blir oftast 

stora frågor som berörs. Eleverna får kunskap om mer än bara läsning. Läraren 

berättade att diskussioner om litteratur ger nya perspektiv på omvärlden. Vidare sade 

läraren att det också blir en gemenskapsbyggande aktivitet i klassen. ”När vi 

utvärderade förra gången vi hade helklassdiskussion så var det någon elev som sa att de 

tyckte det var roligt för man fick lära känna en ny sida av sina kompisar också”. 

 

5.3 Elevernas upplevelser av litteratursamtalet 

Åsikterna om boken skilde sig åt mellan eleverna. Elever beskrev boken som spännande 

och verklighetstrogen, eftersom författaren baserar den på egna erfarenheter. Vidare 

uttryckte de sig ”Man blir mer berörd när man förstår att det är på riktigt. Tänker hur 

kan det vara såhär?”. De eleverna som tyckte boken var bra och engagerande ansåg 

också att boken passade till ett litteratursamtal ” Boken är väldigt bra så vi hade bra 

frågor för till den”. Men en del elever menade att boken inte riktigt föll dem i smaken 

och att det är svårare att komma in i boken då. ”Man får inte lika mycket läslust om man 

läser en bok man inte valt själv och inte gillar supermycket”.  Samma elever ansåg att 

det är en av de bästa böcker de läst i skolan. En aspekt som påtalades positiv med boken 

var att den passade klassen ”det är liksom inte som en faktabok man läser utan det är en 

handling och det är inte något tjejigt eller killigt typ”. Angående den individuella 

läsningen hade eleverna olika svårt, vilket kan bidragit till upplevelsen av boken. Elever 
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som tyckte läsning var tråkig ansåg att det varit bättre om läraren läst de långa kapitlen 

”Vissa kapitel är runt 8 sidor och vissa är runt 4-5 sidor och då är det lite lättare att 

lyssna”. En elev som inte uppskattade boken pointerade även att ”Men jag tycker inte 

att det är så kul att läsa alls”. Andra elever menade att de gillade att läsa samt ville läsa 

själva, ”ibland hänger man inte med när läraren läser och då kan man inte förstå och då 

är det bättre att läsa själv”. 
 

Eleverna som intervjuades var positiva när det gällde lärarens upplägg av 

litteratursamtalen. Flertalet elever uttryckte ”Ja, man får ju höra alla andras åsikter och 

vad de tycker och tänker om det” samt att ”jag tycker de är mycket roligare än när vi 

bara ska svara på egna frågor och hon ska rätta oss. Då tycker jag det här är mycket 

roligare”. Det fanns dock elever som uttryckte en önskan om att läsa fler än ett kapitel 

och sedan arbeta med frågor till kapitlen samtidigt, istället för att arbeta med ett kapitel i 

taget. ”De kortaste kapitlen brukar vara typ två sidor och så har du såhär fem frågor på 

dem och då är det ganska svårt att svara på frågorna eftersom man inte får så mycket 

information”.  

 

Att utgångspunkten i de litteratursamtal som studerades var elevernas egna ”jag 

undrar”–frågor, vilket upplevdes som roligt.” Jag tycker det är roligt att göra såna här 

”jag undrar”–frågor för då får man ju säga vad man känner, när man sen är i helklass 

eller grupper”. Eleverna var av åsikten att litteratursamtal är en bra undervisningsmetod 

och de tyckte att diskussionerna ökade deras förståelse för boken. ”Man lär sig att prata 

om sina tankar, om boken och hur de tänker i boken”. Eleverna lär sig också att de kan 

få hjälp av sina klasskamrater om det är något de inte förstår. ”Då får man veta vad alla 

andra tänker och tycker. Om man inte vet själv så kan man fråga andra”. ”Ja, men man 

kanske inte förstår boken innan, så förstår man bättre efteråt”. Eleverna uttryckte att de 

genom att diskutera sina frågor får höra olika åsikter och tankar som ibland är 

annorlunda jämfört med deras egna: 
 

När man läser får man en bild i huvudet på hur det ser ut, sen när de andra säger hur de 

tänker så kanske bilderna ändras, så kanske man blir osäker på om man ska tänka som man 

gjorde först, eller ändra till så som de andra tänker. 

 

Dessa upplevelser kan ha bidragit till att elever kände att de fick större läslust, ”man får 

nya tankar om boken och bli sugen på att läsa mer”. Elever uttryckte även att 
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litteratursamtalet ibland ger fler perspektiv på frågorna de hade och att det ibland kan 

vara svårt att veta hur man ska se på saken. Det fanns dock elever av en annan åsikt som 

menade att svaret på ”jag undrar” – frågorna inte står i texten och att det inte finns några 

rätt eller fel, det är upp till individen att tolka och skapa sig en uppfattning. 
 

Det fanns delade åsikter kring vad man föredrog, litteratursamtal i helklass eller i 

smågrupper. De som föredrog helklass menade att eleverna under 

helklassdiskussionerna får höra vad alla tänker kring en fråga och även höra fler frågor. 

”Helklass är bra för då får man höra andras frågor och man kan få svar på sina egna 

undringar när man hör varandra”. De som föredrog smågrupper menade att 

litteratursamtal i helklass sätter större press på den enskilda eleven och att det kan vara 

lite pinsamt när alla tittar på en, då man inte vill säga fel saker. 
 

Helklass, då är det pinsamt att gå in framför hela klassen och säga sina grejer och då kanske 

man inte heller få säga lika mycket som man får göra i smågrupper. Då är man kanske fem 

stycken i en grupp eller fyra och det blir lättare. 

 

Dessa elever sade att fler kanske vågar prata när de sitter i liten grupp. De påpekade att 

de försöker hjälpa varandra att våga prata, genom att uppmuntra och ställa extra frågor 

till de som är tystare. ”Liten grupp är bra för då kanske alla vågar prata mer. Man har 

mer kontroll över att alla får prata jämfört med helklass”. Eleverna diskuterade även att 

resonemangen inte fördjupas lika mycket i helklass som i smågrupper. ”Man kan gå in 

lite mer på svaret i smågrupper. I helklass så säger en, en sak och sen är det klart. Då 

kan man motivera sitt svar och så i smågrupp”. En nackdel med smågrupper som 

påtalades var att det ibland kan bli tramsigt, eftersom läraren går runt och lyssnar på 

olika grupper och inte har kontroll på vad alla elever gör. ”Det blir lite tramsigt i 

smågrupper, för då är läraren bara på ett ställe en gång och har alla”. Det fanns även 

elever som upplevde att litteratursamtalen ibland avbryts innan alla hunnit ställa sina 

”jag undrar” frågor. ”Vi hann inte allas undringar i helklass och jag kände inte att jag 

fick svar på mina frågor”. 
 

Elevernas upplevelser av läraren och dennes roll i litteratursamtalet skiljde sig åt om det 

var helklass eller smågrupper. I helklassdiskussionerna menade eleverna att det är 

läraren som fördelar ordet. Läraren ger även enligt eleverna respons på deras frågor och 

tankar, genom att ställa följdfrågor där de får motivera eller utveckla det som sagts, 
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”När vi diskuterar i helklass ska vi typ motivera vårt svar, alltså utveckla det”. I 

gruppdiskussionerna menade eleverna att läraren går runt och lyssnar. ”Vår lärare 

brukar gå runt till alla grupper och kolla om man diskuterar bra, om alla får prata eller 

om det bara är en”. Eleverna upplevde att läraren oavsett om det är litteratursamtal i 

smågrupper eller helklass försöker se till så att alla pratar och är aktiva under lektionen. 

”Ibland kanske läraren ställer väldigt många frågor om man inte har pratat så mycket, så 

att man kommer igång och pratar mer”. När eleverna fick frågan om de under 

litteratursamtalen känner sig bedömda var det en del elever som inte förstod frågan. 

Efter ytterligare förklaring ”som när ni får kommentarer på en text eller poäng på ett 

matteprov” kunde alla elever ge ett svar. Eleverna sade att de inte kände sig bedömda 

när de diskuterar i smågrupper. ”Inte om man diskuterar i smågrupper så känner man sig 

inte bedömd”. Det fanns dock elever som menade att de känner sig bedömda i helklass 

när läraren ber dem utveckla. ”Då känner man, sa jag för lite?”. En grupp elever 

berättade att läraren i båda undervisningssituationerna försökte få dem att prata ”Då 

börjar läraren tjata på en att man måste prata”. Ett annat sätt att få dem att prata var 

genom frågor ” Ibland kanske läraren undrar väldigt många frågor om man inte har 

pratat så mycket, så att man kommer igång och pratar mer”. Sitter eleverna tysta 

upplever dem att uppmärksamheten riktas mot dem, för att alla ska delta och förstå. 

 

6 Diskussion 
I diskussionsavsnittet kopplas de tidigare delarna samman. Avsnittet inleds med en 

sammanfattning av resultatet (6.1). Därefter beskrivs studiens betydelse genom 

att resultatet kopplas till teorier och tidigare forskning, där delarna lärarens 

förväntningar (6.2) och elevernas upplevelser (6.3) tas upp, som sedan kopplas samman 

för att se förväntningarnas och upplevelsernas relationer (6.4). Efter detta sker en 

genomgång om metoderna och materialets inverkan på resultatet (6.5). 

Diskussionsavsnittet avslutas med en sammanfattning (6.6) samt hur framtida forskning 

hade kunnat se ut (6.7). 

 

6.1 Sammanfattning  

Resultatet visar att läraren har förväntningar kring flera faktorer som berör 

litteratursamtalet; sig själv, boken, lektionsupplägget och eleverna. Sammanfattningsvis 

handlar förväntningarna om att läsningen ska väcka känslor och att arbetssättet ska bidra 
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till reflekterande diskussioner. Läraren förväntar sig att eleverna i litteratursamtal ska få 

en ökad förståelse för texters djupare dimension och att samtalet ska ge nya perspektiv 

på världen. 

  

Resultatet visar att de studerade litteratursamtalen skapade relativt positiva upplevelser 

hos eleverna. Eleverna upplevde litteratursamtal som roligt, att det är en bra 

undervisningsmetod, att diskussionerna ökar deras förståelse för boken, att de lär sig 

prata om sina tankar och att litteratursamtalet ger fler perspektiv på frågorna. Vidare 

upplevde eleverna att de försöker hjälpa varandra att våga prata, men att det kan bli 

tramsigt när eleverna arbetar självständigt. Ibland känner eleverna att de inte får svar på 

sina funderingar och att tiden inte räcker till. Eleverna upplevde en svårighet i att 

komma överrens när de diskuterar sina åsikter. Eleverna upplevde att läraren har en 

aktiv roll i helklassdiskussionen för att ge respons och utveckla tankar, vilket ibland 

övergår till att eleverna känner sig bedömda. I gruppdiskussionerna upplevde eleverna 

läraren som mindre aktiv och att de inte blir bedömda. 

 

6.2 Lärarens förväntningar 

En lärares uppdrag är att planera, strukturera och genomföra lektioner. Därmed 

genomsyrar lärarens förväntningar hela lektionen, något denna studie bekräftat genom 

intervjuerna. Första valet för ett litteratursamtal är bokvalet, vilket urskiljs som 

genomtänkt i intervjun. Boken som användes valde läraren av flera anledningar. Dessa 

anledningar belyser de förväntningar som ställs på bokens kapacitet; att frammana 

engagemang hos eleverna. Läraren förväntar sig att läsning av boken väcker känslor hos 

eleverna. Väcker boken mycket känslor kan åsikter komma till uttryck som i sin tur kan 

utveckla elevernas syn på människan (Rosenblatt 2002:29), vilket även var en av 

lärarens förväntningar på boken. Till boken planerade läraren ”jag undrar”–frågor, 

vilket inspirerats från Aidan Chambers. ”Jag undrar”–frågor ansåg läraren vara bra att 

använda och beskriver dem som frågor där svaret inte går att hitta i texten. Detta för att 

se vad eleverna anser viktigt och då förväntar läraren sig att eleverna stannar upp vid det 

som intresserar dem, hen förväntar sig att detta arbetssätt bidrar till diskussioner som 

baseras på öppna frågor.  

 

Läraren har en egen roll i en undervisningssituation och hur läraren ser på detta belyser 

förväntningarna hen har på sig själv. I denna studie ser läraren sin roll som koordinator, 
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den som sätter ramar för lektionen och skapar förutsättningar för ett tryggt klimat. Dock 

är rollen olika aktiv beroende på lektionens upplägg, om det är helklassdiskussion eller 

diskussioner i smågrupper. Det handlar om olika sätt att stötta eleverna vilket Langer 

(2005:104) menar är lärarens huvuduppgift. En lärare kan bidra till ett djupare samtal 

med högre nivå och andra infallsvinklar. Genom att stötta och tydliggöra vad som är 

relevant att diskutera, får läraren eleverna att nå längre i diskussionerna (ibid). Detta 

görs för att få eleverna att nå längre i sin kunskapsutveckling, vilket kan kopplas till det 

sociokulturella perspektivet som menar att barnets utveckling gynnas om det sker 

tillsammans med någon som har mer utvecklade tankesätt och strategier (Hwang & 

Nilsson, 2011:67). Att ta olika roller i olika situationer tyder på ett medvetet handlande 

och att förväntningarna på sig själv, precis som på eleverna, kan skilja på flera sätt.  

 

Läraren har förväntningar på eleverna som innefattar vad de ska utveckla under 

lektionen och ser litteratursamtalet som ett tillfälle för eleverna att förstå texten och dess 

djupare dimension. Dessutom är diskussionerna i fokus och läraren vill att samtalen ska 

ge nya perspektiv på omvärlden hos eleverna. Då elevernas diskussioner handlar om 

sådant som inte står i boken är det centrala i samtalen att dela med sig av sina 

tankar. Detta påverkar i sin tur elevers föreställningsvärldar och därmed också deras 

läsupplevelse (Langer, 2005:42).  

 

Det som tidigare benämnts handlar om förväntningar på vilka positiva aspekter 

litteratursamtal ska påverka, men det finns också negativa aspekter som läraren tar i 

beaktande. Vissa elever har en rädsla för att prata inför klassen och läraren förväntar sig 

att samtalen blir bättre om detta moment avdramatiseras samt att det blir lättare för 

eleverna om de är medvetna om att de enbart tränar. Läraren har en förväntan, att om 

lektionen fungerar blir litteratursamtalet en gemenskapsbyggande aktivitet i klassen. Det 

finns en förväntan på att man lär känna varandra i diskussionen. I gruppintervjuerna 

syntes att det fanns elever som fortfarande tyckte det var påfrestande och inte ville prata 

inför klassen. Precis som Molloy (2008:69) skriver finns det elever som anser att det är 

svårt att uttrycka sina tankar och åsikter inför klassen och en rädsla för ett utanförskap. 

Detta går emot lärarens intentioner att skapa gemenskap genom litteratursamtal.  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6.3 Elevernas upplevelser 

Boken som användes i litteratursamtalet upplevdes som spännande, verklighetstrogen 

och berörande. Dock fanns det elever som kände att boken inte tilltalade dem. Det är 

enligt Rosenblatt (2002:5) viktigt att innehållet i texten engagerar, för att det ska bli ett 

givande samspel mellan läsare och text. De elever som inte tilltalades av boken menade 

att bokvalet påverkade deras läslust negativt, medan de som tyckte om boken uttryckte 

att deras läslust ökat. Tidigare studier av Molloy (2003:282) visar att texter som inte 

engagerar eleverna kan påverka både läsningen och diskussionerna till att hamna på en 

ytlig nivå. Eleverna får förmodligen inte ut lika mycket av litteratursamtalet då, jämfört 

med om texterna hade engagerat eleverna. Detta är något som bekräftas av Fagerström 

(2007:48–49), då hennes studie visar på större engagemang och läslust hos de elever 

som tilltalades av texterna.  
 

Eleverna upplevde att de i litteratursamtalen får nya perspektiv på det lästa och 

fördjupad förståelse för boken. Detta eftersom eleverna hjälper varandra att förstå 

sådant som är oklart samt att de delar med sig av sina tankar och upplevelser av det 

lästa. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv som Säljö (2015:232) beskriver använder 

eleverna språket som verktyg för att dela erfarenheter och utveckla kunskaper kring det 

lästa. Elevernas upplevelser i den här studien kan jämföras med Certos (2011: 71–72) 

studie där eleverna upplevde att de genom hjälp och stöttning från varandra nått längre i 

sin förståelse för texterna. En annan positiv aspekt av litteratursamtal som eleverna 

belyste i den här studien, var att de genom att höra sina klasskompisars tankar kommit 

på saker som de själva inte tänkt på. Detta är något som Langer (2005:30) belyser, då 

hon menar att eleverna vid läsning av samma text ges intryck, som sedan kan förändras 

i dialog med andra. Denna positiva aspekt har även åskådliggjorts i andra studier där 

eleverna uttryckt att de förstått texter på ett djupare plan och upptäckt nya saker, när de 

diskuterat med andra (Fagerström, 2007:48–49, Skardhamar, 1994:66, Tengberg, 2011: 

271–272).  

 

Eleverna upplevde att diskussionerna gav dem större förståelse för boken men att de 

ibland har svårt att komma överens, eftersom de har olika åsikter i frågorna. 

Anledningen som eleverna själva tar upp är att de uppfattar boken olika. Vid läsning 

möts enligt Langer (2005:24) individens tidigare erfarenheter och texten och utifrån 

detta skapas det en unik förståelse för texten. Detta kan vara anledningen till varför 
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eleverna i vår studie ibland uppfattat boken på olika sätt. En del elever föredrog 

litteratursamtal i helklass med argumentet att de då får höra allas tankar medan andra 

tyckte bättre om litteratursamtal i smågrupper, eftersom diskussionerna oftast blir mer 

fördjupade. En annan skillnad mellan uppläggen var enligt en del elever att smågrupper 

kan kännas tryggare. Rädslan att säga fel saker och bli skrattade åt upplever både 

eleverna i denna studie och eleverna i Molloys (2008:69) studie. Hon menar att en del 

elever drog sig för att uttrycka sig i helklass på grund av denna rädsla. Det fanns en 

nackdel med smågrupper som eleverna i denna studie pekade på, vilket var att det kunde 

bli tramsigt, eftersom läraren går runt och lyssnar på olika grupper.  

 

Eleverna berättade att läraren i litteratursamtalen försöker ställa följdfrågor för att 

eleverna ska fördjupa sina tankar. Detta är något som både Langer (2005:104) och det 

sociokulturella perspektivet, som beskrivs av Hwang & Nilsson (2011:67), menar 

utvecklar elevernas kunskaper, eftersom läraren hjälper eleverna att nå längre i sina 

diskussioner, för att eleverna ska få fördjupad förståelse för den lästa texten. Dock sade 

eleverna att diskussionerna i helklass oftast inte blir så fördjupade, vilket skulle kunna 

bero på att tiden inte räcker till. Tidsbristen vid helklassdiskussionerna skulle kunna 

betyda att läraren inte har tid att ge alla elever den stöttning som de behöver, för att 

deras diskussioner ska fördjupas.  
 

6.4 Relationen mellan lärarens förväntningar och elevernas 

upplevelser 

Boken är vald av läraren, baserat på yrkesprofessionalitet och tidigare erfarenhet och 

har ingen koppling till elevernas önskemål. Ändå finns likheter mellan det eleverna kom 

att tycka om boken och lärarens tankar. Likt läraren ansåg elever att boken var 

spännande, eftersom den är baserad på verkliga händelser. Läraren fokuserade på 

bokens djupare kvaliteter, vilket uppmärksammades av eleverna. Elever berättade att 

boken berör, eftersom den baseras på verkligheten samtidigt som den har en handling. 

Det fanns dock elever som inte tilltalades av boken eller såg de värden i litteraturen som 

läraren grundat sitt val på. De ansåg att de fått mer utbyte av litteratur de själva valt. 
 

Gällande arbetet kring boken hade läraren planerat ”jag undrar” frågor där elevernas 

tankar skulle vara i fokus. Detta upplevde eleverna som roligt, eftersom de kände att de 

lärde sig prata om sina tankar och upplevelser kring det lästa. Eleverna menade att de i 
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diskussionerna får möjlighet att själva tänka och tolka texten, eftersom svaret på ”jag 

undrar” frågorna inte står i boken. Detta gör att eleverna får skapa sig en uppfattning, 

vilket var lärarens syfte med upplägget. Dock ansåg eleverna att de ibland inte får svar 

på sina funderingar, eftersom det är åsikter som diskuteras. Detta gör att elevernas 

kunskaper och därmed också förståelsen av boken skiljer sig åt. Samtidigt visade 

eleverna en förståelse för lärarens förväntningar och menade att anledningen till att de 

ibland inte kommer överens i diskussionerna är för att de uppfattat boken på olika sätt. 
 

Det fanns många olika uppfattningar om att ha litteratursamtal i smågrupper och 

helklass. Läraren ansåg att formerna för diskussion i smågrupper var friare och 

helklassdiskussion var ett sätt att ställa frågor som eleverna själva inte valt att diskutera. 

Detta för att utveckla hela litteratursamtalet. Även eleverna såg skillnader mellan de 

olika litteratursamtalen, där vissa åsikter överensstämde med lärarens och andra inte. En 

del elever föredrog smågrupper och menade att helklassdiskussioner inte blir lika 

fördjupade, vilket var en av de förväntningar läraren hade på helklassdiskussionerna. 

Eleverna menade att, i situationer där läraren ställer frågor till en enskild elev för att 

locka fram nya tankar, skapas en press på eleverna att prestera och vissa elever känner 

då en rädsla att säga fel saker. Denna rädsla är något läraren visade medvetenhet kring 

och hen poängterade vikten av att avdramatisera samtal i helklass. Läraren sade även att 

eleverna i klassen förstår att de endast övar och att det är okej att säga fel, vilket några 

elever inte verkade hålla med om. Vissa elever menade att helklassdiskussioner är bäst, 

eftersom de får höra allas åsikter, vilket till viss del kan kopplas samman med lärarens 

tanke med lektionen. Andra elever menade att diskussioner i smågrupper är bättre, då 

det är en situation där fler vågar prata. Eleverna belyste dock en nackdel med 

smågrupper, vilken är att det kan bli tramsigt, eftersom läraren inte kan lyssna på alla 

grupper samtidigt, vilket även läraren visade medvetenhet kring. Valet att använda olika 

typer av samtal öppnade upp för fler elever att delta i djupare diskussioner. 
 

Läraren hade en tydlig förväntan på litteratursamtalet som redskap för att utveckla 

djupare förståelse och reflektion för text hos eleverna. Vidare ansåg läraren att 

diskussioner om litteratur ger nya perspektiv på världen och samhället och att dessa 

lektioner skapar en gemenskap i klassen. Trots att lärarens förväntningar var många 

kunde man under elevintervjuerna se att förväntningar till stor del överensstämde med 

elevernas upplevelser. Eleverna sade att de gillar att höra andras åsikter och menade att 
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det ger dem större förståelse för boken, samtidigt som de får ta del av flera olika 

perspektiv på samma fråga. 
 

Att analysera sin egen roll är en del av en lärares arbete och under intervjuerna kunde 

man se att detta påverkar elevernas upplevelser av litteratursamtalen. Precis som läraren 

beskrev sin roll kunde eleverna se att läraren intog olika roller under de två olika 

litteratursamtalen. Eleverna hade olika upplevelser gällande vilket av de två samtalen 

som var bäst, men ansåg att det var bra att läraren varierade lektionerna. Dock ville inte 

läraren vara den som ledde diskussionerna, vilket eleverna menade att läraren gjorde 

under helklassdiskussionen, då hen var en central punkt och fördelade ordet mellan 

eleverna. Båda parter var dock överens om att läraren stöttade eleverna under alla 

lektionerna. Läraren ansåg att hens viktigaste mål under litteratursamtal är att skapa ett 

tryggt klimat där det är tillåtet att öva. Eleverna menade att oavsett vilken typ av lektion 

de hade, försökte läraren se till att alla elever fick ordet, även om detta fick vissa elever 

att känna sig bedömda. 

 

6.5 Metodens inverkan på resultatet 

Målet med studien var att se hur en lärare använder sig av litteratursamtal, vilka 

förväntningar som läggs in och hur eleverna upplever undervisningsmomentet. För att 

göra detta intervjuades läraren och eleverna. De elever som inte ville intervjuas eller de 

som inte genomfört lektionen och därmed inte upplevt den, var det bortfall som fanns. 

Studien kan ändå ses som tillförlitlig då majoriteten av eleverna samt läraren deltog. 

 

Validering av en undersökning är en kontinuerlig process. Den är beroende av hur väl 

underbyggda teorierna är och hur logiska kopplingarna är från teori till forskningsfrågor 

(Kvale & Brinkman, 2009:267). Då studiens teoretiska utgångspunkt är fenomenologi 

och frågeställningarna handlar om individens förväntningar och upplevelser, kopplas de 

båda till antagandet att det individen säger i det sociala sammanhanget är sann kunskap, 

vilket styrker studiens validitet. För att ytterligare se till att det insamlade materialet 

blev så sanningsenligt framställd som möjligt, fanns det under intervjuerna ett antal 

förbestämda teman och frågor. Dessa efterföljdes av följdfrågor samt en ständig kontroll 

av den information som erhållits, vilket är en av de punkter som Kvale och Brinkman 

(2009:267) tar upp för validering. 
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Kvalitativa intervjuer bygger på ett samspel mellan forskaren och informanten, vilket 

gör att det bildas en relation, vilket skedde under denna studie. Det som informanten 

säger och forskarens tolkning präglas i sin tur av denna relation. När relationer som 

dessa skapar en gemensam förståelse, som innefattar att deras upplevelser och 

situationstolkningar blir gemensamma skapas intersubjektivitet. Detta är något Dalen 

(2008:116) beskriver och menar att trovärdigheten för resultatet i dessa studier ökar. 

Samtidigt behöver en författare i denna intersubjektivitet se till att hålla sig till den 

givna informationen, så att ens egna subjektiva åsikter hålls utanför. Att denna studie 

har två verksamma författare, påverkar trovärdigheten för tolkning positivt. I 

skrivprocessen kunde författarna granska varandras skrivande och tolkningar för att 

skilja ut och radera eventuella subjektiva åsikter. 

 

Gällande studiens reliabilitet kan studien produceras igen, genom de bilagor som 

bifogats och den information om tillvägagångssätt som delgetts. Dock handlar studien 

om upplevelser och förväntningar i en specifik klass vid dessa specifika lektioner. Detta 

gör att en exakt likadan bild inte kan fås, då alla individer är unika och allas utsagor 

sanna för hur det upplevdes där och då. Det man kan hitta är liknande uttalanden som 

kan kopplas till tidigare forskning i andra klasser. Litteratursamtal är en 

undervisningsmetod som kan planeras på många olika sätt och om studien hade 

upprepats i en annan klass med en annan lärare hade upplägget kunnat se annorlunda ut. 

Eleverna är alla unika och kommer från olika sociala miljöer, vilket gör att de kan ha 

andra erfarenhet att basera sina upplevelser på. Studien är därför inte generaliserbar, 

eftersom resultatet inte gäller för alla klasser överallt. Dock kan resultatet och 

grundtankarna i den här studien överföras till lärare och klasser med liknande 

erfarenheter av litteratursamtal som beskrivits i studien.  

 

6.6 Sammanfattning av diskussion 

Sammanfattningsvis visar studien att lärarens förväntningar och elevernas upplevelser 

till stor del ser liknande ut. Lärarens förväntan var att boken skulle väcka känslor, vilket 

eleverna upplevde att den gjorde. Upplägget var baserat på elevernas egna tankar och 

lärarens förväntningar var att eleverna skulle få en fördjupad förståelse för boken. Detta 

upplevde också eleverna, men de upplevde även en brist läraren inte förväntat sig i form 

av uteblivet svar. Gällande de olika uppläggen blev relationen mellan lärarens 

förväntningar och elevernas upplevelser att variationen i undervisningen bidrog till att 
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fler elever kunde utvecklas vid något undervisningstillfälle. Slutsatsen av detta blir att 

även en undervisningsmetod, där syftet inte är att betygsätta eleverna, styrs av lärarens 

planering och syfte. Även då mål och syfte inte är uttalat för eleverna speglas lärarens 

förväntningar i elevernas upplevelser. Att ha olika upplägg på litteratursamtalen kan 

gynna fler elever, då alla är unika individer. 
 

6.7 Förslag till framtida forskning 

I denna studie har vi kunnat se att eleverna ibland tyckte det var svårt att basera 

litteratursamtalen på frågor där det inte fanns några svar som var rätt eller fel. Eleverna 

uttryckte att de i samtalen inte alltid kommer överens, eftersom de uppfattat boken 

olika. Hur lärare hanterar situationer i litteratursamtalet där eleverna inte kommer 

överens och inte känner att de får svar på sina funderingar, är något som kan vara 

intressant att studera vidare. 

 

I intervjuerna med eleverna framkom information om vilka genrer eleverna tycker om 

att läsa, när de får välja böcker själva. Denna information var inte relevant för den 

aktuella studien, men hade varit intressant att studera i en framtida forskningsstudie. En 

studie som ökar medvetandet kring vilka genrer eleverna föredrar, skulle kunna medföra 

att lärare i större utsträckning anpassar sina bokval efter elevernas preferenser och att 

intresset för läsning bland eleverna skulle öka.    
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A, Intervjuguide 
 
Förberedande lärarintervju 
 
Tema: 
Lärarens förväntningar 
 
Vilken bok har du valt att arbeta med? 
Vad ska eleverna göra under lektionerna? 
Vad tänker du att eleverna ska lära sig? 
Vad har du för roll under lektionerna? 
 
 
Gruppintervju elever 
 
Tema:  
Lärarens förväntningar 
 
Vad gjorde ni under lektionen? 
 
Tema:  
Elevernas upplevelser 
 
Vad kände ni under lektionen? 
Känner ni att ni blir bedömda under lektionen? 
Specifika frågor om vad de kände? 
Ändrade det er syn på läsning? 
Känner ni att ni fick svar på er undring? 
 
Avslutande intervju med lärare 
 
Tema:  
Uppfyllelse av lärarens förväntningar  
 
Gick lektionerna som du tänkt? 
Skulle du förändra något med lektionerna om du fick göra om dem? 
Har lektionerna förändrat din syn på elevgruppen? 
Har lektionerna förändrat din syn på boken? 
 
  



  
 

II 

Bilaga B, Kategorisering av data 
 

1. Lärarens förväntningar 
i) Lektionsstrukturen 
ii) Elevers prestationer  
iii) Syn på litteratursamtal 

2. Elevernas upplevelser 
i) Tidigare erfarenhet 
ii) Förarbete 
iii) Litteraturen 
iv) Lektionsupplägget 
v) Litteraturen 
vi) Klasskamraterna 
vii) Läraren 

3. Uppfyllelse av lärarens förväntningar 
i) Elevernas prestationer 
ii) Lektionsstrukturen 
iii) Litteraturen 

 
 


