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Abstrakt 
Den här studien syftar till att undersöka elevers upplevelser av litteratursamtal i årskurs 

2. I studien deltog 30 elever och två lärare. Studiens empiriska material samlades in 

genom intervjuer, som sedan analyserades och tolkades genom en innehållsanalys. Den 

teoretiska utgångspunkt som vi anser att litteratursamtalet är sprunget ur är den 

sociokulturella teorin om lärande där man menar att kunskap nås genom social 

interaktion.  

 

Studien visar att elever i årskurs 2 deltar i olika typer av litteratursamtal. Det visade sig 

dock att eleverna hade svårt att initialt identifiera litteratursamtalet som en aktivitet. 

Först när eleverna blev direkt uppmärksammade på samtalet som en aktivitet kunde de 

urskilja olika typer av litteratursamtal. Resultatet visar också att elever i årskurs 2 inte 

upplever att de har litteratursamtal av mer tolkande och analyserande karaktär. De 

litteratursamtal som studien visar att eleverna deltagit i var samtal i form av kontroll av 

kunskap, normdiskussioner och boktips. Avslutningsvis visar studien att elever i årskurs 

2 kan urskilja olika typer av lärande i litteratursamtalen samt att det är en positiv 

upplevelse att få höra klasskamraters tankar och åsikter. 

 

Nyckelord 
Litteratursamtal, elevers upplevelser, sociokulturellt lärande, grundskolan 

 

Title 
Silence is silver, speech is gold.  

A study of pupils’ experiences of literary discussions in grade 2. 

 

Tack 
Vi vill tacka alla elever och lärare som deltog i studien och gjorde den möjlig. Vi riktar 

även ett tack till anhöriga som har läst och gett oss feedback. Slutligen tack till vår 

handledare och vår examinator för värdefull respons under hela processen.  
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1 Inledning 
Samtal är en fundamental del i människors liv. Att kunna samtala på ett bra sätt blir 

därför en viktig egenskap som elever ska få möjlighet att utveckla inom skolans värld. 

Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 är det 

skolans ansvar ”att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska 

språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” (Skolverket 2016, s. 13)  samt att de 

”kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i 

livsvillkor, kultur, språk, religion och historia” (a.a., s. 14). Litteratursamtal är en 

lektionsaktivitet som främjar elevers utvecklande av samtalsegenskaper (Chambers  

2011, ss. 97–98). En grundtanke med litteratursamtalet är att lära sig i dialog med andra. 

Elever och lärare formar nya insikter om en läst text genom ett samtal (Eriksson 

Barajas, Johansson & Martinsson 2016, s. 1). Litteratursamtalet kan fördjupa den 

enskilda förståelsen av texten när tankar och åsikter utbyts i ett samtal (Langer 2005, s. 

61; Molloy 2008, s. 77). Den här studien ämnar att undersöka hur elever i årskurs 2 

upplever litteratursamtal i skolan och huruvida eleverna upplever att denna 

lektionsaktivitet fördjupar deras kunskaper. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att belysa elevers upplevelser av litteratursamtal i årskurs 

2. Många lärare och forskare anser att litteratursamtal kan vara en bra och betydelsefull 

metod i undervisningen om litteratur, läsning och läsförståelse. I den här studien får 

elevers åsikter stå i centrum, vilket kan tillföra en fördjupad förståelse av deras 

upplevelser av denna aktivitet. Genom att ställa elevers upplevelse i relation till lärares 

uppfattning av hur de arbetar med litteratursamtal kan det leda till att lärare kan 

förbättra sin planering och genomförande av litteratursamtal i skolan. För att uppnå 

syftet med denna studie valde vi att utgå från följande forskningsfrågor: 

 

• Hur upplever elever litteratursamtal i skolan? 

• Hur upplever elever att litteratursamtalet som lärandeaktivitet bidrar till 

utveckling av språk och tankar? 

• Hur står elevers upplevelser av litteratursamtalet i relation till lärares 

uppfattningar av hur de arbetar med litteratursamtal? 
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• Hur upplever elever att det är att samtala om sina tankar och åsikter om en 

gemensamt läst text? 

 

2 Bakgrund 
Inledningsvis definieras begreppet litteratursamtal. Därefter presenteras den teoretiska 

utgångspunkt för litteratursamtal. Avslutningsvis redogörs för tidigare forskning inom 

området. 

 

2.1 Litteratursamtal 

Litteratursamtal kan definieras på olika sätt. Michael Tengbergs definition av 

litteratursamtal innebär att samtalet ska vara planerat och strukturerat och utgår från en 

gemensamt läst text. I förklaringen ingår även att samtalsdeltagarna tolkar och 

analyserar den lästa texten (Tengberg 2011, s. 12). En mindre precis definition av 

litteratursamtal står litteraturdidaktikern Aidan Chambers för. Han menar att 

litteratursamtalets syfte är att tillsammans förstå texten på ett djupare plan än vad den 

enskilde läsaren gör. I hans modell för litteratursamtal utbyter samtalsdeltagarna utifrån 

en gemensamt läst text gillanden och ogillanden, frågetecken och till sist mönster och 

kopplingar (Chambers 2011, ss. 135–140, 146). Eva Hultin (2006, ss. 158, 195, 225, 

249) har i sin forskning funnit att det inom skolans värld förekommer olika typer av 

litteratursamtal, och hon ger därför en vidgad definition. Hon beskriver i sin studie fyra 

olika typer av litteratursamtal: ”det undervisade förhöret”, ”det textorienterade 

samtalet”, ”det kultur- och normdiskuterande samtalet” samt ”det informella 

boksamtalet”. ”Det undervisande förhöret” fungerar som en kontroll av elevers kunskap 

och deras förståelse för det lästa. Samtalets syfte blir då att fylla ut eventuella 

kunskapsluckor. I ”det textorienterade samtalet” sätter elever ord på sina tankar och 

åsikter genom att tolka och analysera den lästa texten. Det i sin tur kan leda till en 

fördjupad förståelse för det lästa. ”Det kultur- och normdiskuterande samtalet” ämnar 

att utifrån den lästa texten jämföra och problematisera normer och kulturella fenomen 

inom olika kulturer. Slutligen identifierar Hultin, genom sin studie, ”det informella 

boksamtalet”, som innefattar att elever presenterar individuellt lästa böcker för att väcka 

läslust och få fler elever att läsa fler böcker. Den här typen av litteratursamtal stämmer 

inte överens med Tengbergs eller Chambers definition då litteratursamtalet inte utgår 

från en gemensamt läst text. Vi är av samma mening men anser även att ”det informella 
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boksamtalet” inte är ett litteratursamtal av den anledning att det inte innefattar någon 

dialog. Denna definition är dock värd att nämna då elever kan uppleva ”det informella 

boksamtalet” som ett litteratursamtal, vilket denna studies resultat även visar.  

 

Ett verktyg som används av många lärare idag, där litteratursamtal delvis ingår, är 

arbetssättet ”En läsande klass” som är skapat av Martin Widmark (Gonzalez, Wedsberg 

& Wendéus 2014, ss. 13–14). Verktyget består av fem läsförståelsestrategier 

personifierade till Spågumman, Detektiven, Reportern, Cowboyen och Konstnären från 

vilka lärare och elever tar hjälp före, under och efter läsningen för att nå fördjupad 

läsförståelse. 

 

2.2 Teoretisk bakgrund 

Eftersom en grundtanke med litteratursamtalet är att genom samtal med andra lära sig 

mer om litteratur kan det antas att litteratursamtalet är sprunget ur den sociokulturella 

teorin om lärande. Den sociokulturella teorin betonar det sociala och kulturella 

sammanhangets betydelse för lärandet (Dysthe 2003, ss. 33,85,95). Teorins ramverk 

utgår från utvecklingspsykologen Lev. S. Vygotskijs skrifter (Wertsch 1991, s. 19) och 

har på senare tid, inom pedagogiken, kopplats samman med Mikail Bakhtins idéer om 

språk och utveckling (Dysthe 2003, s. 33). Tankar och språk utvecklas i huvudsak 

utifrån språkliga erfarenheter inom sociala sammanhang (Vygotskij 2001, ss. 29,165; 

Dysthe 2003, s. 86). Mänsklig kommunikation och utveckling av tankar och språk ses 

som skapande och utveckling av ”yttranden”. Dessa yttranden växer fram och utvecklas 

dels genom individens sociala språk, det vill säga den sociala gruppens egna språk, och 

dels genom olika språkgenrer, det vill säga typer av yttrande som är specifika för en viss 

social kontext. Genom att ta till sig andras yttrande och foga samman dem med sitt 

sociala språk och rådande språkgenrer formar individen sina egna yttranden (Bakhtin 

1981, ss. 262–263,290; 1986, ss. 60,71,79; Dysthe 2003, s. 86). Människans tankar och 

språk är alltså beroende av sociala erfarenheter och samtal med andra människor. 

 

Den sociokulturella teorins syn på språket som något som skapar förståelse och 

utveckling hos människan överensstämmer med idén om litteratursamtalet som något 

som fördjupar förståelse och kunskaper om texten. Språket blir ett verktyg för att kunna 

utveckla sina erfarenheter av litteratur. Andra elevers uppfattningar och åsikter, deras 

yttranden, utvecklar den enskilde elevens tankar och språk.  
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2.3 Tidigare forskning 

Flertalet studier har gjorts för att undersöka vad litteratursamtalet kan erbjuda i form av 

fördjupning av kunskaper om litteratur och läsning. Många studier är gjorda ur ett 

lärarperspektiv, men ett antal studier utgår från elevers upplevelser av litteratursamtal 

som en helhet eller som en del av en större studie. I detta avsnitt presenteras först dessa 

studier och hur de har utförts och därefter följer en sammanställning av deras resultat.  

 

Janine Certos studie Social skills and leadership abilities among children in small-

group literature discussions (2011) hade som syfte att undersöka elevers upplevelser av 

de bokcirklar med litteratursamtal som de deltog i. Studien är gjord i USA med 121 

elever från motsvarande årskurs 1 till 5 i Sverige. Michael Tengbergs avhandling 

Samtalets möjligheter - Om litteratursamtal och litteraturreception (2011) är en studie 

med syftet att undersöka litteratursamtalets möjligheter hos elever i årskurs 8–9 i 

svenska skolor. Den innefattar även elevers upplevelser av lektionsaktiviteten. I Gunilla 

Molloys bok Reflekterande läsning och skrivning (2008) beskrivs hennes studie av 

litteraturläsande i årskurs 7-9. Gudrun Fagerströms har skrivit kapitlet ”Av boken vet 

jag vad Exiptionella frågor är” i antologin Existentiella frågor i skolan (2007) i vilket 

hon berättar om litteratursamtal på en svensk skola med årskurserna F-5. Även Lars 

Brink har skrivit ett kapitel som heter ”Boksamtal under mellanåren” i antologin Modig 

och stark - eller ligga lågt (2005) där han studerade litteratursamtal i årskurs 6. 

 

Elevers upplevelser av litteratursamtal visar att de kan fylla olika funktioner och att 

elever lär sig olika saker genom att delta. Till att börja med är litteratursamtalet en hjälp 

i att förstå den lästa texten bättre. Elevens förståelse för texten blir djupare och mer 

sammanhängande genom att de får lyssna till en klasskamrats tolkning av exempelvis 

handling och karaktärer (Tengberg 2011, ss. 263–264; Certo 2011, ss. 71–72; Brink 

2005, s. 249). Litteratursamtalet fungerar också som en möjlighet att utforma eller 

vidareutveckla tankar. Kamraternas synpunkter bidrar till att egna tankar kan väckas 

eller utvecklas då de ger ett nytt perspektiv till den egna tanken (Tengberg 2011, s. 278; 

Certo 2011, s. 76; Brink 2005, s. 249). Elever upplever också att även lärarens åsikter 

leder till djupare insikter (Fagerström 2007, s. 49). Vidare kan litteratursamtalet även ha 

en social funktion. En av de stora fördelarna med att samtala om texten är att få höra 

andras tankar och åsikter (Brink 2005, s. 249; Tengberg 2011, s. 275). Framför allt 
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framhäver elever känslan av att de andra verkligen lyssnar på vad de säger som något 

positivt (Tengberg 2011, s. 276). Litteratursamtalet kan även fungera som en 

inspirationskälla till att läsa fler böcker då elever genom samtalen behöver läsa, vilket 

upplevs som något positivt av elever (Brink 2005, ss. 249–250). Avslutningsvis visar 

även två studier att elever upplever att deras ordförråd har förbättrats och utökats genom 

litteratursamtalen (Brink 2005, s. 250; Certo 2011, s. 72). 

 

Generellt sett är elever som deltagit i litteratursamtal positiva till aktiviteten (Tengberg 

2011, s. 275; Certo 2011, s. 76; Fagerström 2007, s. 56; Brink 2005, ss. 248–249), men 

det finns aspekter av litteratursamtalen som elever upplever som negativa. Rädsla för att 

prata inför en grupp är en sådan negativ aspekt (Molloy 2008, s. 55; Certo 2011, ss. 74–

75). Den fria åsikten är svårast att uttrycka och att framstå som en ”tönt” är något elever 

oroar sig för (Molloy 2008, s. 55). Även om elever känner obehag att prata inför en 

grupp är det dock en känsla som avtar ju fler samtal eleverna deltar i (Certo 2011, s. 75). 

 

Det finns dock en lucka i den tidigare forskningen som förhoppningsvis den 

föreliggande studien delvis kan fylla ut. Inför denna studie har ingen forskning hittats 

som utgår från yngre elever i den svenska skolan och deras perspektiv på 

litteratursamtal. Då den föreliggande studien ämnar studera elever i årskurs 2 och hur de 

upplever litteratursamtal kan den därför förhoppningsvis tillföra något till 

forskningsområdet. 

 

3 Metod och material 
I följande avsnitt presenteras det material som denna studie baseras på samt hur det 

samlades in och analyserades. 

 

3.1 Material 

Denna studies material består av intervjuer med 30 elever i årskurs 2 samt intervjuer 

med två klasslärare. Lärarna fick även svara på en enkät innan intervjuerna. Materialet 

samlades in via åtta fokusgruppsintervjuer med elever, fyra från en klass och fyra från 

en annan klass samt en intervju med respektive klasslärare. Elevintervjuerna varade i 

genomsnitt 15 minuter och tre till fem elever deltog i varje fokusgrupp. 

Lärarintervjuerna varade i cirka 10 minuter vardera. Samtliga intervjuer transkriberades. 
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3.2 Urval 

Eleverna i denna studie är utvalda efter kriteriet att de enligt respektive klasslärare 

deltagit i litteratursamtal i skolan. Via våra personliga kontakter har lärare blivit 

tillfrågade om de använder litteratursamtal som undervisningsmetod och utifrån de 

svaren har vi gått vidare till de klasser där läraren genomför litteratursamtal. Två lärare 

svarade ja på att de använder litteratursamtal i sin undervisning och att vi fick gärna 

intervjua deras elever. Sara (fingerat namn) är lärare för klass 2A där det går 18 elever 

varav 16 deltog i studien. Britt-Marie (fingerat namn) är lärare för klass 2B i vilken det 

går 18 elever varav 14 deltog i studien. Sammanlagt deltog 30 elever i studien. Sex 

elever valde av olika anledningar att inte delta. 

 

3.3 Insamlingsmetoder 

I detta avsnitt redogörs först för hur material från lärarna samlades in och därefter 

beskrivs hur materialet från eleverna samlades in.  

 

3.3.1 Enkäter och lärarintervjuer 

För att få en första inblick i vilken typ av litteratursamtal som förekom i de två 

deltagande klasserna och hur ofta de har litteratursamtal valde vi att ta reda på denna 

information via klasslärarna. Inledningsvis fick de svara på några frågor via en enkät (se 

bilaga A) och sedan genomfördes uppföljande intervjuer via en intervjuguide (se bilaga 

B). Således fick bakgrundsinformation om hur klasslärarna såg på sitt arbete med 

litteratursamtal samt deras syfte med samtalen. I intervjuerna med klasslärarna framgick 

det att de inte hade litteratursamtal enligt Tengbergs eller Chambers definition men att 

andra typer av litteratursamtal ofta förekom. Med hjälp av bakgrundsinformationen från 

enkäterna och intervjuerna med klasslärarna kunde vi lättare utforma följdfrågor till 

eleverna under intervjuerna med dem.  

 

3.3.2 Fokusgruppsintervjuer med elever 

Studiens syfte är att undersöka elevers upplevelser av litteratursamtal. Följaktingen 

valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer med eleverna. En kvalitativ intervju öppnar 

för möjligheter att synliggöra nyanser (Christoffersen & Johannessen 2015, s. 84). I den 

här typen av intervjuer uppmanas respondenten att berätta om sina uppfattningar, 
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värderingar, attityder och upplevelser kring forskningsfrågan i en mer öppen form 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 128–129). Vi valde att utföra 

semistrukturerade intervjuer för att underlätta sammanställningen av materialet. Vid 

semistrukturerade intervjuer utgår forskaren från en intervjuguide, som är en lista över 

teman och mer generella frågor, från vilka intervjun genomförs. Detta ger en viss mån 

av standardisering som underlättar senare sammanställning av materialet (Christoffersen 

& Johannessen 2015, s. 85). Intervjuguiderna som användes för datainsamlingen i den 

här studien kan ses i bilaga B och C.  

 

Elevintervjuerna skedde i fokusgrupper. När intervjuer genomförs i fokusgrupper 

betyder det att en mindre grupp intervjuas kring ett särskilt ämne (Bryman 2011, s. 

446). Fokusgruppsintervjuer ämnar inte till att nå konsensus i gruppen utan vill 

synliggöra fler åsikter om ämnet genom att respondenterna interagerar med varandra 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 130; Ryen 2004, ss. 96–97). För den 

här studien var fokusgrupper det optimala sättet att samla in data. Detta för att data från 

många elever kunde samlas in på kort tid samt för att respondenterna i gruppen hade 

möjlighet att interagera med varandra. På så sätt kunde olika och fler synpunkter 

komma upp till ytan.  

 

En vanlig metod för att dokumentera en intervju är att göra en ljudupptagning där 

mobiltelefonens ljudinspelningsfunktion är att rekommendera (Christoffersen & 

Johannessen 2015, s. 92). Alla intervjuer i den här studien spelades in via en 

ljudupptagningsapplikation på två olika mobiltelefoner samtidigt. Detta för att till viss 

mån försöka garantera att materialet inte förloras om den ena mobilen skulle sluta 

fungera. En fördel med ljudupptagning är att det tillåter upprepade lyssningar av vad 

som sagts samt att intervjuaren kan koncentrera sig på själva samtalet istället för att föra 

detaljerade anteckningar (Trost 2010, s. 74).  

 

När ett samtalsmaterial ska bearbetas är det att föredra om materialet kan presenteras i 

form av en text och inte bara i form av ljud (Norrby 2014, s. 99). Ljudupptagningarna 

från intervjuerna transkriberades därför till texter och vi valde att göra 

bastranskriptioner. En bastranskription tillåter författaren att transkribera stora mängder 

data snabbare eftersom den inte behöver vara detaljerad. Materialet blir då mer 
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lätthanterligt för den efterföljande kodningen. Bastranskriptionen kan dock kompletteras 

genom att återgå till inspelningen om så krävs (Norrby 2014, s. 100).    

 

3.4 Analysmetod 

Bastranskriptionen av elevintervjuerna analyserades med hjälp av en innehållsanalys. 

Innehållsanalysen är en bra metod för analysering för att den kan avslöja dolda delar av 

det som kommuniceras när det som sagts presenteras i textform. I denna analysmetod 

analyseras intervjuerna som en text och inte som muntlig kommunikation. Den 

möjliggör även i större utsträckning upprepning av studien för andra forskare 

(Denscombe 2016, s. 393). Den här typen av analys innehåller fem steg. I steg ett läses 

texten många gånger för att skapa en bekantskap med den. I andra steget ges texten 

olika koder för att strukturera vad den handlar om. I följande steg utformas koderna till 

olika kategorier för att sedan i steg fyra sammanfattas till ett eller flera teman. Slutligen 

tolkas och diskuteras resultatet i steg fem (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 

2013, s. 164). I denna studie skapades cirka 25 olika kategorier utefter kodningen och 

exempel på dessa kategorier var ”otydlig uppföljning efter högläsning” eller ”svåra 

ord”. I femte steget av analysen bildades fyra olika teman: ”Litteratursamtalet 

framträder ej”, ”Olika typer av litteratursamtal”, ”Lärandet i litteratursamtalet” samt 

”Att lyssna och att prata”. 

 

Eftersom lärarintervjuerna endast var två stycken till antalet gjordes ingen detaljerad 

innehållsanalys genom kodning, kategorisering eller tematisering. Dessa två intervjuer 

lästes igenom och väsentlig information sammanfattades. Resultatet som presenteras 

under rubriken ”Litteratursamtalet enligt lärarna” är den information vi bedömde som 

väsentlig för att vi skulle kunna ställa deras upplevelser av hur de arbetar med 

litteratursamtal i relation till elevernas upplevelser av aktiviteten.  

 

3.5 Metodkritik 

Det finns nackdelar med kvalitativa intervjuer. En sådan är att det krävs mycket tid för 

att bearbeta materialet (Trost 2010, s. 75). Materialet i sin tur är ostrukturerat vilket gör 

att forskarnas egenskaper och värderingar påverkar kodning och tolkningar av resultatet 

(Bryman 2011, s. 368). Vad som även är viktigt att påpeka är att det råder en 

maktasymmetri i kvalitativa intervjuer eftersom den som intervjuar besitter en 

vetenskaplig kompetens som respondenter inte gör (Kvale & Brinkman 2014, ss. 51–
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52). I den här studien blir maktasymmetrin ännu tydligare då intervjuaren är vuxen och 

respondenterna är barn. Det i sig innebär en ojämn maktfördelning gällande 

kunskapsnivå vilket kan påverka respondenternas svar.  

 

Det finns även nackdelar med intervjuer i fokusgrupper. En nackdel är att 

respondenterna kan ge likartade svar då gruppdynamiken kan leda till att avvikande 

synpunkter inte tillåts (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, ss. 130,132; 

Trost 2010, s. 68). En annan nackdel är att vissa elever inte får utrymme att yttra sig om 

en eller flera andra elever i fokusgruppen upptar större delen av talutrymmet (Trost 

2010, s. 67; Bryman 2011, s. 464). Detta har vi försökt balansera så att alla har fått 

möjlighet att komma till tals.  

 

3.6 Etiska överväganden 

I denna studie har det tagits hänsyn till de fyra etiska kraven från Vetenskapsrådet 

(2002). Eftersom studien syftar till att undersöka elevers upplevelser av litteratursamtal 

i årskurs 2 innebar det att barn under 15 år deltog. Det är då viktigt att vårdnadshavare 

ger sitt samtycke till elevens deltagande men det är också viktigt att eleven själv ger sitt 

samtycke. För att kunna ge ett samtycke på korrekta grunder skickades information ut 

till de tänkta deltagarna samt deras vårdnadshavare tillsammans med en 

samtyckesblankett (se bilaga D). För att uppfylla kravet på konfidentialitet användes 

inte elevernas eller lärarnas riktiga namn vid transkriberingen eller i denna text.  

 

4 Resultat 
Här följer en presentation av studiens resultat utifrån den innehållsanalys som gjordes 

av materialet. Till att börja med presenteras en beskrivning av lärarnas syn på hur de 

arbetar med litteratursamtal. Därefter presenteras resultatet från elevintervjuerna utifrån 

de teman som kom fram genom analysen. Under rubriken ”Elevers upplevelser av 

litteratursamtal” redogör vi för teman ”Litteratursamtalet framträder ej” och ”Olika 

typer av litteratursamtal”. Sedan presenteras elevernas upplevelser av lärandet i 

litteratursamtalen utifrån temat med samma namn. Därefter redogörs för elevernas 

upplevelser av samtal som en aktivitet och hur det är att samtala med andra utifrån 

temat ”Att lyssna och att prata”. Slutligen sammanfattas resultatet. 
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Då intervjuerna utgick ifrån olika teman fick inte alla elever exakt samma frågor och 

följdfrågor. Det betyder att om det exempelvis står att ”sex av åtta grupper tyckte att 

litteratursamtal var roligt” innebär det inte att de resterande två grupperna inte hade en 

åsikt. Det kan vara så att eleverna i just de grupperna inte fick frågan eller inte tog upp 

ämnet själva. De tillfällen då resterande elevgrupper har haft en avvikande eller 

motsägande åsikt har detta skrivits ut.  

 

4.1 Litteratursamtalet enligt lärarna  

I detta avsnitt presenteras lärarnas syn på hur arbetet med litteratursamtal genomförs. I 

enkäten skrev båda lärarna att de samtalar om lästa texter fler än fyra gånger i veckan. I 

intervjuerna fick lärarna frågan om de alltid har litteratursamtal efter högläsning och 

Sara svarade följande: 

 
Sara: Det beror på syftet på varför jag läser. Ibland kanske jag bara läser och ibland så berättar jag 

innan vad vi ska läsa… eh… och vilka ord som kommer finnas med i det jag kommer läsa högt och 

ibland så tar jag det samtidigt som jag läser. 
 

Högläsningen i Saras klass följs alltså upp på olika sätt beroende på hennes syfte med 

läsningen och de samtalar inte alltid. Britt-Marie berättade att hon ofta arbetar med 

litteratursamtal. 

 
Britt-Marie: Vi gör ju det nästan varje gång nu eftersom vi håller på med våra strategier. Så vi gör det 

även hos mig och fritidspedagogen Sandra då man jobbar i mindre grupp. 
Intervjuaren: Mm, och de här lässtrategierna, var det de här Spågumman och Cowboy Jim och allt vad 

de heter? 
Britt-Marie: Precis. 
Intervjuaren: Mm, och det är den modellen eller vad man ska säga som ni brukar följa lite då? 
Britt-Marie: Ja, det gör vi. 

 

Strategierna som Britt-Marie berättar om är tagna ur verktyget ”En läsande klass”. 

Hennes samtal utgår därmed från ett verktyg medan Sara i intervjun sade att varken hon 

eller fritidspedagogen, som är knuten till hennes klass, följer någon modell för 

litteratursamtal.  
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Lärarna fick även frågan om de benämner samtalen efter högläsning som 

”litteratursamtal” eller ”boksamtal” (som är vanligt att man säger i skolan), men varken 

Sara eller Britt-Marie hade ett namn på aktiviteten.  

 
Britt-Marie: Eh, jag benämner inte det. När vi hade student förra året så sa vi boksamtal, då sa han 

”Nu ska vi ha boksamtal”, men jag brukar inte benämna det så faktiskt. 

 

Britt-Marie gav ingen mer förklaring än så men Sara däremot berättade varför hon inte 

benämner aktiviteten som ”litteratursamtal”. 

 
Sara: Mm för att de ska känna att det blir ett naturligt inslag det är ingenting som man bara gör vissa 

tillfällen utan jag tycker att det ska vara så naturligt att… att det är ett förhållningssätt det är liksom 

nånting som man alltid ska göra. 
 

Sara vill alltså att litteratursamtalet ska ses som en självklar del vid högläsning, därför 

namnger hon inte aktiviteten. Detta stämmer inte helt överens med hennes tidigare svar 

där hon menade att samtal vid högläsning sker beroende på vad syftet med högläsningen 

är.  

 

Syftet med samtalen och om lärarna klargör syfte och mål för eleverna är något de 

berättade om i intervjun. 

 
Britt-Marie: Vi har ju i läroplanen så har vi ju diskuterat det här ganska mycket och då har vi ju 

faktiskt, för mig att det är åtta stycken, kunskapskrav/syften som handlar om att argumentera, du ska 

kunna samtala och du ska kunna ha en egen åsikt. Så vi i 2B har ju jobbat jättemycket med det här 

redan från årskurs 1 egentligen. Så man ska vara medveten om det i skolan, tycker vi då som jobbar 

här, att den delen är jätteviktig idag. Från den här tysta läsningen till att även också ta in 

diskussionerna. Sen brukar vi väldigt ofta säga att det finns inga rätt och fel. ”Vad tror vi kommer 

hända nu?”, det är det ju ingen som vet, för vi har ju inte läst fortsättningen. Och ibland så vet vi ju… 
 

Britt-Marie kopplade sitt syfte och sina mål till läroplanens mål, medan Sara uppgav att 

samtalens syfte var att ge eleverna verktyg för läsförståelse.  
 

Sara: Ja det är ju hela tiden det här att vi säger att vi ska ge varandra verktyg och att man ska hjälpa 

varandra att hitta eh… sätt att förklara saker och ting och det är ju som sagt var eh det kan vara att nu 

har vi som mål att vi ska… nu ska vi ändra allas tankar liksom om jag säger ”Bil” då har alla olika då 

får de säga vad de får för bild [...] Så får alla berätta vad de har för syn, vad e för bil de tänker? Nån 

tänker på en sportbil och nån tänker på en gammal rostig bil. 
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Även om Britt-Marie och Sara hade olika syften och mål med litteratursamtalen 

försöker de klargöra dessa för eleverna. Sara upplevde att de ofta samtalar om vikten att 

ge varandra verktyg för att delge sina tankar men även för att förändra dem. Britt-Marie 

påpekade vikten av att eleverna ska vara medvetna om kunskapskraven.  

 

4.2 Elevers upplevelser av litteratursamtal 

I det här avsnittet presenteras hur eleverna upplever litteratursamtal i skolan, om 

eleverna ansåg att de hade litteratursamtal samt vilka typer av litteratursamtal vi har 

tolkat att eleverna har deltagit i.  

 

4.2.1 Litteratursamtalet framträder ej 

Det som visade sig tydligast i intervjuerna var att eleverna hade svårt att urskilja 

samtalet som en aktivitet vid högläsning. Eleverna i den här studien fick frågan om vad 

som händer efter att läraren har läst högt och om de gör något speciellt därefter. Ingen 

elev svarade att de samtalade om texten de hade läst. Några elever ur Britt-Maries klass 

berättade att de gör olika saker efter högläsning. Här nedan följer ett exempel från en 

fokusgrupp. 

 
Daniel: Eh…det kanske är rast. 
Intervjuaren: Då kanske det är rast? Men om ni gör någonting efter, om det inte är rast då? 
Daniel: Då kanske vi ritar lite. Vi ritar lite en teckning. 
Intervjuaren: Ritar en teckning? 
Daniel: Ja, vi såhär skriver. 
Intervjuaren: Eller skriver någonting? 
Klara: Vi gör matte. 

 

En annan elev i samma klass svarade att ”vi brukar bara jobba” och en tredje elev 

menade att de ”kör matte”. Samtal om det lästa var alltså inte det första som eleverna 

nämnde när de fick frågan. Vi ställde därför en direkt fråga till alla fokusgrupper om de 

samtalar efter högläsning och då kunde elever i samtliga fokusgrupper svara att någon 

form av samtal skedde. 
 

Intervjuaren: Och när ni har fått lyssna, brukar ni då prata lite om det […]? 

Alla: Ja. 

Hilma: I skolan i alla fall. 
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I den här fokusgruppen (se citatet ovan) var alla elever överens om att de pratade och 

för Hilma var det tydligt att det var en aktivitet som skedde i skolan. En elev i en grupp 

från Saras klass svarade ”nej” på frågan om de samtalade, men blev sedan korrigerad av 

en annan elev i gruppen som svarade ”jo”. Elever från en fokusgrupp från Britt-Maries 

klass var dock osäkra på om de samtalade efter högläsning. 
 

Linus: Njae, inte så mycket tror jag inte. 
Intervjuaren: Inte så mycket? Vad säger Olivia? 
Olivia: Jaa… 
David: Kanske… 

 

Olivia, i ovan fokusgrupp, kunde urskilja någon form av samtal efter högläsning men 

några av de andra i gruppen var osäkra. En aktivitet som däremot framträdde tydligare i 

Britt-Maries klass var skrivprojektet ”Den magiska dörren” som de arbetade med. ”Den 

magiska dörren” är ett skrivprojekt där eleverna skriver en berättelse med nio kapitel. I 

exemplet nedan förklarade Daniel vidare om skrivprojektet.  

 
Daniel: Och så läser vi en text…eh..så ska vi...eh...vi gör en berättelse om Magiska dörren och så får 

vi ha med en som ska vara arg och vi ska få, vi ska ta, ta tag, vi ska få tag nycklarna och den och där 

inne i dörren är det en magisk värld och så är det en människa därinne som har skickat ett brev. 

 

Tre av fyra fokusgrupper från Britt-Maries klass tog upp projektet i samband med att de 

berättade vad de gjorde efter att en bok har blivit läst. 

 

4.2.2 Litteratursamtalet som en diskussion om normer 

I Saras klass upplevde eleverna att de ofta samtalade efter att Sara läst högt för dem ur 

en bok som heter Maja och Hugo upptäcker att alla är olika skriven av Miranda 

Arvidsson och Olivia Gustafsson (2017). Alla fyra fokusgrupperna från Saras klass 

berättade om boken. När de fick frågan om de samtalar efter högläsning var det tre av 

fyra grupper som nämnde just den här boken och samtal om den som det litteratursamtal 

de hade. 
 

Linda: Jo en bok som jag har som Sara har lånat nu den heter Maja och Hugo. Det är ett företag som 

har gjort den. Och den i slutet så kanske det står såhär hur tror du Maja kände sig när det hände? Hur 

tror du Hugo kände sig? Vad kunde de göra för det skulle bli bättre och lite så. 
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I intervjun framgick det att det var en av eleverna som tagit med boken till skolan och 

att Sara valt att läsa den högt. I boken finns diskussionsfrågor, som handlar mobbning 

och utanförskap, efter varje kapitel.  

 
Isabella: Ja, vi brukar få säga frågor i den boken Maja och Hugo. 
[…] 
Lovisa: Det är typ ”vad gjorde Maja…” 
Isabella: Vad skulle du…eller vad skulle du gjort om du skulle…asså jag kommer inte ihåg… 
Lovisa: Vad skulle du ha gjort om någon bara gick ifrån dig typ, hur ska man svara på den? 

 

Utifrån elevernas svar (se citaten ovan) kan tolkningen göras att Sara utgår från boken, 

och frågorna i den, för att föra diskussioner om sociala normer som framställs i boken, 

men som också råder i skolan. Eleverna fick reflektera över sina egna beteenden och 

koppla sina egna erfarenheter och tankar till vad karaktärerna i boken upplevt.  

 

4.2.3 Litteratursamtalet som en kontroll av kunskap och förståelse 

Intervjuerna visade även att elever från båda klasserna upplevde litteratursamtal som ett 

samtal där deras kunskap och förståelse för det lästa kontrollerades. Av fokusgrupperna 

från Britt-Maries klass var det två grupper som svarade att i litteratursamtalen ska de 

berätta ”vad den (texten) handlade om”. Tre av fyra fokusgrupper från Britt-Maries 

klass upplevde alltså att samtalen handlade om textens innehåll och att de skulle 

redogöra för detta.  

 

I Saras klass fick eleverna, som tidigare nämnts, svara på frågor utifrån boken Maja och 

Hugo upptäcker att alla är olika, men en grupp från hennes klass nämner att de även får 

andra typer av frågor.  

 
Kalle: Fråga vad som har hänt och så ifall man har vatt ass i fall… 
Pelles: Om man har lyssnat. 
Stina: Typ vem var det som var tjuven och sånt och vem var det som gjorde det. 

 

Pelle (enligt citatet ovan) menade att frågorna fungerade som ett sätt att ta reda på om 

de lyssnat. Det kan tolkas som att samtalet fungerade som en kontroll av elevernas 

kunskap och förståelse av det lästa. Det visade sig vara en besvärlig situation för dem 

att befinna sig i om de inte mindes det lästa. De hade utvecklat en strategi för att lösa 

svårigheten. 
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Pelle: Och så är det typ. Ibland är det lite då har jag ett knep när alla säger samtidigt då hänger jag 

bara med om jag inte har hängt med. Så säger jag bara samma sak som alla gör. Om de säger två 

grejer vet jag inte vad jag ska säga. 
Kalle: Man ska inte säga av nånting såhär för… för någon då… för sen så Sara frågar så här varför då. 
Stina: Exakt och då bara eeeeh. 

 

Pelle menade att han lyssnade på vad klasskamraterna svarade för att sedan kunna ge 

samma svar. Han fick medhåll av Kalle och Stina som också verkade använda Pelles 

strategi, men de la till att en osäkerhet uppstår om de får en följdfråga av läraren. 

Eleverna i den här gruppen blev tillfrågade om de hellre ville lyssna till mer högläsning 

än att läsa tyst för sig själva och svarade enligt nedan:   

 
Kalle: Om hon slutar säga fråga frågor. 
Stina: Ja fråga frågor hatar vi. 
Intervjuaren: Ska hon sluta fråga frågor? 
Kalle: Ja. 
Pelle: Ja. 
Kalle: Gärna. 

 

Eleverna i denna fokusgrupp uttryckte alltså att de ville lyssna till mer högläsning men 

inte ville svara på kontrollfrågor 

 

4.2.4 Litteratursamtal som ett boktips-forum 

Denna typ av litteratursamtal är enligt föreliggande studies definition inte ett 

litteratursamtal. Vi väljer dock att redogöra för detta resultat då flertalet elever berättade 

om denna typ av samtal när vi frågade om de samtalar om litteratur.  

 

Samtliga fyra fokusgrupper från Saras klass berättade att de samtalade efter att de läst 

enskilda böcker. Eleverna menade att de fick presentera och berätta om böcker de hade 

läst.  

 
Kalle: Som alla gjorde igår när man skulle ta med sig en bok. 

[…] 

Stina: Berätta om den och det var typ så… 
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En annan elev från Saras klass berättade att de fick ta med sig sina favoritböcker och 

presentera dem för klassen. Eleverna uttryckte att samtalet om enskilt lästa böcker gav 

en insikt om vad kamraterna gillade att läsa. 

 
Lovisa: Ja, man kan ju prata om att, hur tyckte du om boken och då kanske de säger såhär att jag 

kanske inte tycker att den boken var så himla bra. Att man lär sig vilka böcker de också gillar.  

 

Det var alltså något positivt att få reda på vilka böcker klasskamraterna gillade att läsa 

och det var något positivt att få dela med sig av vad man själv hade läst. En elev från 

Saras klass menade att samtalet efter den enskilda läsningen på så sätt ledde till att ge 

varandra tips på böcker då hon sa att ”någon annan kanske skulle bli intresserad av den 

boken. Då kan man ju berätta lite vad den handlar om”. En elev från Saras klass menade 

att ”Det är roligare om man läser olika (böcker) för då kan man ju säga vad de handlade 

om och få tips.”. En annan elev från Saras klass var dock inte lika positivt inställd till 

denna typ av samtal för ”då har man ju redan läst och då känns det nästan som att man 

ska börja om”. Att presentera böcker var för henne inget positivt eftersom det kändes 

som en upprepning av läsupplevelsen.  

 

Elever från Britt-Maries klass nämnde inte att de genomförde något typ av samtal efter 

enskilt lästa böcker. Elever från alla fyra fokusgrupperna från hennes klass berättade 

dock att de efter att de läst en bok fick skriva ner en sammanfattning av boken som 

Britt-Marie sedan läste högt. En del elever fick frågan om de kunde lära sig något 

genom att lyssna till en sådan sammanfattning och Lisa svarade då ”vad de handlar om 

och så kanske det är roligt att läsa nya böcker som man inte har läst innan”. 

Sammanfattningarna kunde då fungera som boktips. 

 

4.3 Elevers upplevelser av litteratursamtalet som lärandeaktivitet 

När det gäller huruvida eleverna upplevde att de lärde sig något genom att samtala 

tyckte elever ur sju av de åtta fokusgrupperna att de kunde det men en del av dessa 

elever hade svårt att precisera vad det kunde vara. Den återstående fokusgruppen, en 

grupp från Saras klass, var eniga om att de inte lärde sig något genom litteratursamtal. I 

detta avsnitt presenteras först hur eleverna upplevde att litteratursamtalet kunde utveckla 

språk och därefter hur det kunde utveckla deras tankar.  
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4.3.1 Litteratursamtalet utvecklar språklig förmåga  

Ett fåtal elever kunde sätta ord på vad de kunde lära sig gällande kommunikation genom 

litteratursamtalen. En elev i Britt-Maries klass sa att ”man lär sig vissa olika saker!”. 

Han hade först svårt att definiera vad de olika sakerna kunde vara men sedan berättade 

han att ”man lär sig att lyssna”. En elev från Saras klass sa att man lärde sig ”att prata” 

genom att samtala med andra.   

 

Det lärande som var tydligt för eleverna i Britt-Maries klass var nya eller svåra ord. 

Samtliga fyra grupper från Britt-Maries klass berättade att de genom litteratursamtal 

fick lära sig nya ord, antingen från läraren eller andra elever. 

 
Lisa: Ehm, att man kan lära sig... Om en annan kompis kan det som är svårt, då kan man lyssna på 

den kompisen som kan det ordet, så lär man sig själv det ordet.  
 

Lisa påpekade att även om hon själv inte kan ett ord så kan hon lära sig det i samtalet 

för då kan en kamrat förklara det som är svårt. Genom att lyssna till kamraten når hon 

alltså en förståelse och kan utöka sin vokabulär.  

 

4.3.2 Litteratursamtalet utvecklar tankar  

Några elever i en fokusgrupp från Saras klass uttryckte att de kunde utveckla sitt 

tänkande genom att lyssna till andras tankar. 

 
Kim: Om någon annan har tänkt någonting annat så kommer man på att så var det ju också. 

[…]  

Intervjuaren: Mm. Är det bra att lära sig vad andra tänker? 

Alla: Ja.  

Intervjuaren: Varför då? 

Hilma: För då kanske man kan tänka så någon gång typ. 

 

Kim menade att han kan komma på nya saker om texten som blivit läst genom att lyssna 

på kamraternas tankar. Även Hilma tyckte det var bra att få höra vad andra tänker då 

hon kan få en idé om hur hon själv skulle kunna tänka. De kan alltså använda andra 

människors tankar till att forma egna tankar menade eleverna. En annan elev i gruppen 

uttryckte det som att ”man får egna förslag” när hon lyssnar till andras tankar.  
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Elever i en grupp från Britt-Maries klass berättade att deras lärare brukar prata om att få 

bilder i huvudet när hon läser.  

 
Olivia: Ja, hon brukar säga att man får bilder i huvudet när man läser dem (texterna). 
Intervjuaren: Aha. Brukar ni prata om de bilderna då? 
Alla: Aa! 
David: [...] då brukar Britt-Marie säga ”Jag får bilden i huvudet när de åker där i skolbussen till 

Liseberg” och lite sådana grejer. Hon brukar prata och så brukar vi småprata ibland.  
 

Britt-Marie delade med sig av vilka bilder hon fick i huvudet och eleverna upplevde att 

de pratade om vad detta innebär och vad för bilder som kan dyka upp. Eleverna i 

gruppen berättade att de ibland delade med sig av vad de fick för bilder i huvudet, men 

att de fick välja om de ville göra det eller inte. En elev uttryckte att det var besynnerligt, 

men också spännande att prata om dessa mentala bilder. 

 
David: Det är lite såhär, lite, lite konstigt! 
Intervjuaren: Är det konstigt? 
David: För man ha.. dem som..som nu berättar jag hur det var. Min bild i huvudet var såhär att, det 

var en karusell som fick, vad heter det, som fick sån speed så att nästan alla blev åksjuka, så dem fick 

stänga ner karusellen och några fastnade i den där uppe i toppen. 
Intervjuaren: Mhmm… 
David: Fick du den? Samma bilden som jag fick i huvudet? 
Intervjuaren: Det vet jag ju inte riktigt. 
David: Nej… 
Intervjuaren: Men… 
David: Det är det som är lite spännande och lite roligt. Får dem samma bild i huvudet som jag fick 

den där gången? 
 

Genom att de berättar vad de får för bild i huvudet menade David att det skapas en 

spänning och en förväntan i att se om de andra upplevt samma sak eller fått samma 

mentala bild. Litteratursamtalet kunde alltså vara ett forum där eleverna fick möjlighet 

att utveckla sina tankar och inre bilder. 

 

4.4 Elevers upplevelser av samtal som aktivitet 

I detta avsnitt presenteras elevernas syn på hur det är att lyssna till när andra elever 

delger sina tankar och åsikter. Därefter redogörs för hur eleverna upplevde att det var att 

själv dela med sig av sina tankar och åsikter. 
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4.4.1 I litteratursamtalet får man lyssna till andra 

Elever från tre av de åtta fokusgrupperna i studien upplevde det som något positivt att få 

lyssna till andra elevers tankar. En elev i Saras klass framhävde klasskamraternas tankar 

som det positiva i litteratursamtalen om boken Maja och Hugo upptäcker att alla är 

olika. Hon förklarade det som att det var ”Kul och…såå, jaa…för det är kul att lyssna 

hur de andra tänker!”. En annan elev från Saras klass menade att vad de andra eleverna 

ansåg om boken var det som var positivt.  

 
Intervjuaren: Aha… Är det kul att lyssna på vad andra säger och vad andra tyckt om boken och sådär? 

Alla: Ja. 

Intervjuaren: Ahaa. Varför är det roligt då? 

Isabella: Därför, […] då är det lite roligt att höra vad de tycker om boken och sånt 

 

4.4.2 I litteratursamtalet får man uttrycka sig  

I sju av åtta fokusgrupper uttryckte elever att det var positivt att få delge sina tankar och 

åsikter i litteratursamtal. En elev i en grupp från Saras klass uttryckte det som ”kul” att 

få tala. En annan elev i gruppen förklarade att det som var ”kul” var att få säga vad man 

tycker. Elever i en grupp från Britt-Maries klass menade att de hade en positiv känsla av 

att dela sina åsikter. 

 
Klara: Det känns bra. […] Man får säga vad man tycker.  
Intervjuaren: Mm, vad säger du Nathalie, hur känns det att berätta vad du tycker om boken? 
Nathalie: Bra. […] Man berättar ju bara det.  

 

Här berättade eleverna att i litteratursamtal får de uttrycka sin åsikt och det verkade inte 

vara något svårt för dem. Längre fram i intervjun uttryckte eleverna från denna 

fokusgrupp även att det var något positivt att tala om att de inte förstod något. 

 
Klara: Det känns bra att bara säga det så man får veta.  
[…] 
Nathalie: Bra… får man veta vad det betyder också. 

 

Eleverna i den här gruppen var alltså medvetna om att de fick lära sig vad det svåra 

ordet betydde om de sa till att de inte förstod. Det var dock inte alla elever som kunde 

precisera vad det var som var positivt och ”roligt” med att prata med varandra.  

 
Lovisa: Det är faktiskt ganska kul. 
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Intervjuaren: Kul? Mm. 

Isabella: Jag tycker ku...jag tycker det är roligt men att…eh…det eh…men det är kul. 

 

En elev kunde precisera att det var ”roligt” och positivt att tala för ”att man kan prata!”. 

Samtalet blev ett forum där eleven upplevde att hon kunde få ta plats och få sin åsikt 

eller tanke hörd.  

 

Elever från två grupper från Saras klass upplevde samtalsaktiviteten som besvärlig och 

hade en blandad känsla av hur det var att dela med sig av sina tankar. 

 
Kalle: Det är enkelt. 
Pelle: Men ibland om man… 
Kalle: Men ibland kan man glömma bort det. 
Stina: Ja typ… ibland… 
Kalle: När man är inne i den saken som man läser. 
Stina: … ja när alla typ stirra stirra stirra då blir man jättepinsam stressigt typ 

 

Stina verkade tycka att det var besvärligt att ta plats när alla tittade på henne, framförallt 

om hon glömde vad hon tänkt säga och att det då blev tyst. Kalle nämnde inledningsvis 

att det var enkelt att delge sina tankar, men berättade också vidare i intervjun att han kan 

säga fel ibland. Han höll då med de andra eleverna att det är obehagligt att tala inför 

andra. En annan elev i en grupp från Saras klass delade samma ambivalenta tankar om 

att tala som Kalle hade. När hon fick frågan om hur det känns att dela med sig av sina 

tankar svarade hon ”ibland jobbigt när man inte kommer på något men ibland roligt.”. 

Ytterligare en elev, Kajsa, var av samma mening att litteratursamtalet framkallade en 

blandad känsla hos henne.  

 
Kajsa: Det är roligt men det är ändå lite pirrigt.  

[…]  

Kajsa: Därför att man ska typ...liksom...eh...för man ska typ presentera och så kan man såhär glömma 

bort och man vet inte vad man ska säga och så. 
 

Kajsas svar visade på att det fanns en obehagskänsla av att eventuellt glömma bort vad 

hon skulle säga i samtalen. 
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4.5 Sammanfattning av resultatet 

Litteratursamtal var för merparten av eleverna inte en synlig eller vanligt 

förekommande aktivitet i skolan även om lärarna uppgav att de ofta samtalar efter 

högläsning. Först när eleverna fick en direkt fråga om de har något typ av samtal efter 

läsning kunde många av dem urskilja olika typer av samtal. Eleverna upplevde 

litteratursamtalet som en diskussion om normer där de fick dela med sig av erfarenheter 

och åsikter om exempelvis utanförskap. De upplevde samtalet som en kontroll av 

kunskap där de skulle sammanfatta innehåll och svara på frågor om texten. Eleverna 

benämnde även samtal om litteratur som ett forum att ge varandra tips om bra eller 

dåliga böcker.  

 

Många elever ansåg att litteratursamtalet var något positivt och att de kunde lära sig 

något genom aktiviteten. Det var en positiv upplevelse att få höra kamraternas tankar 

och upplevelser, men också positivt att få dela sina egna. En del elever kunde även 

identifiera olika typer av lärande i aktiviteten. De ansåg att de lärde sig att lyssna, att 

prata, att lära sig nya ord samt att de kunde utveckla sina egna tankar och få nya mentala 

bilder.  

 

En del elever hade dock en negativ upplevelse av litteratursamtalen. Några elever 

uttryckte att det kunde vara ”jobbigt” eller ”pirrigt” att dela med sig av sina åsikter och 

tankar. Andra elever var rädda för att glömma bort vad de skulle säga eller att deras svar 

skulle visa på att de inte lyssnat när läraren läst. 

 

5 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till forskningsfrågorna och i 

förhållande till tidigare forskning. Inledningsvis diskuteras elevernas upplevelser av 

litteratursamtalen och hur de står i relation till lärarnas uppfattningar av hur de arbetar 

med litteratursamtal. Därefter förs en diskussion om elevernas upplevelser av lärandet i 

litteratursamtalen samt hur det står i relation till lärarnas syfte med samtalen. Efter det 

diskuteras elevernas upplevelser av samtal som en aktivitet. Slutligen sammanfattas 

diskussionen. Viktigt att påpeka är dock att resultatet i föreliggande studie inte går att 

jämföra fullt ut med tidigare forskning eftersom studierna genomförts på olika sätt. I 
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denna studie genomfördes inga litteratursamtal där författarna deltog utan intervjuerna 

baserades på elevernas upplevelser av litteratursamtal i den löpande verksamheten.  

 

5.1 Litteratursamtalet kan behöva en struktur 

Det som framträdde tydligast i denna studie var att eleverna hade svårt att urskilja 

litteratursamtal som en aktivitet efter högläsning. Detta förekommer inte i tidigare 

forskning eftersom de studierna baserades på litteratursamtal som genomfördes i själva 

studierna. Lärarna i denna studie uppgav att de ofta hade samtal efter högläsning, men 

detta var inte något som eleverna hade uppmärksammat. Det var först när eleverna fick 

en direkt fråga om de samtalade något efter att läraren läst högt som en del av dem 

kunde urskilja samtalet som en aktivitet. För eleverna i Saras klass kan detta bero på att 

Sara har valt att se detta som en naturlig del av högläsning och då blir samtalet inte en 

synlig och avgränsad lärandeaktivitet. Det samtal som visade sig vara tydligast för 

eleverna i Saras klass var när Sara läst högt ur boken Maja och Hugo upptäcker att alla 

är olika och sedan ställde de frågor som stod i boken. Det faktum att eleverna vet om att 

efter varje kapitel kommer läraren att ställa frågor som står i boken gör kanske samtalet 

mer konkret och synligt för eleverna.  

 

Något som kan göra ett litteratursamtal mer konkret, strukturerat och lättare för elever 

att delta i är om läraren följer en viss modell. Studien visade att aktiviteter som följer en 

viss modell och en tydlig struktur var lättare för eleverna att urskilja och samtala om. 

Ett exempel på detta var skrivprojektet ”Den magiska dörren” där eleverna i Britt-

Maries klass fått tydliga instruktioner i vad som ska göras varje gång de arbetar med 

projektet. Eleverna kunde beskriva denna aktivitet och verkade vara engagerade i 

projektet då de gärna samtalade om det. Britt-Marie berättade i intervjun att de arbetar 

med ”En läsande klass” i samband med läsning i hennes klass. Hon menar att de 

strategier de utgår ifrån i detta verktyg innefattar samtal. Utifrån detta kan tolkningen 

göras att litteratursamtalen i Britt-Maries klass har en struktur, men dessa strategier var 

det ingen elev från Britt-Maries klass som nämnde. Huruvida eleverna minns aktiviteten 

beror först och främst på hur länge de har arbetat enligt detta verktyg och i intervjun 

framgår detta inte. Det kan alltså vara så att detta är ett nytt arbetssätt för eleverna. Att 

eleverna inte nämnde lässtrategierna kan även bero på att läraren genom verktyget kan 

arbeta med en eller flera strategier vid samma tillfälle och samtalsstrukturen kan då 

variera beroende på vilken strategi läraren väljer att använda sig av vid det tillfället. 
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Litteratursamtalet följer då inte en fastlagd struktur utan strukturen ändras från gång till 

gång.  

 

Studiens resultat visar att när läraren följer en struktur som är återkommande för 

eleverna har de lättare att urskilja och beskriva den. Därför tror vi att även 

litteratursamtalet kan bli mer synligt för eleverna om det följer en viss struktur. Genom 

att följa en mer strikt modell i litteratursamtalet blir det en repetitiv aktivitet där 

eleverna känner igen strukturen, vad de ska göra och vad som förväntas av dem. Det 

innebär att det är bara den lästa texten som ändras från gång till gång och inte själva 

strukturen på samtalet.  

 

5.2 Olika typer av litteratursamtal 

Utifrån elevernas svar kunde olika typer av litteratursamtal identifieras i de två 

klasserna. Eleverna i Saras klass berättade om samtalet de hade i samband med läsning 

av boken Maja och Hugo upptäcker att alla är olika. Detta litteratursamtal innebar att 

diskutera frågor som berörde sociala normer. Eleverna fick reflektera över vad som 

hände i boken och koppla det till egna erfarenheter och åsikter om exempelvis 

utanförskap i och utanför skolans värld. Denna typ av samtal kan liknas vid det Hultin 

(2006) kallar för ”det kultur- och normdiskuterande samtalet”. I Britt-Maries klass var 

litteratursamtalen mer som en kontroll av kunskap då elevernas svar tydde på att de 

skulle återberätta eller sammanfatta bokens innehåll. Även den här typen av samtal går 

att koppla till Hultins definitioner där hon beskrivit ”det undervisande förhöret” som ett 

litteratursamtal i syfte att kontrollera kunskap och förståelse hos eleverna. Denna typ av 

litteratursamtal verkade förekomma även i Saras klass där en grupp elever beskrev 

samtalen som att mest ”svara på frågor”. I Saras klass förekom också ett typ av samtal 

där eleverna berättade om böcker de läst enskilt. Det här samtalet kan jämföras med 

”det informella boksamtalet” som Hultin benämner som ytterligare en typ av 

litteratursamtal.  

 

Om vi jämför denna studies olika typer av litteratursamtal med Tengbergs (2011) och 

Chambers (2011) definitioner av litteratursamtal skulle, enligt dem, inte något 

litteratursamtal ha ägt rum i dessa klasser eftersom det är tveksamt om det skett någon 

djupare analys eller reflektion av texten. Enligt deras definitioner av litteratursamtal är 

det till för att nå en djupare förståelse av texten, vilket kan liknas vid en av Hultins 
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(2006) typer av litteratursamtal, ”det textorienterade samtalet”. Det går dock att 

argumentera för att detta ändå har skett för eleverna i denna studien. Genom att utifrån 

en bok diskutera sociala normer fördjupas elevernas förståelse av sig själva och sitt 

beteende och då kan karaktären i boken tolkas och förstås ur andras perspektiv. Likaså 

kan litteratursamtalet som en kontroll av kunskap ge eleverna bättre förståelse för det 

lästa eftersom de elever som haft svårt att förstå kan få hjälp genom att en annan elev 

återberättar handlingen. Att någon annan ger sin version av innehållet i texten kan också 

ge ett annat perspektiv på handlingen. Slutligen så anser varken Chambers eller 

Tengberg att presentationer av enskilt lästa böcker är litteratursamtal eftersom alla 

elever inte har läst samma bok och därmed kan inte djupare förståelse för texten nås. Vi 

vill snarare lyfta upp att denna typ av samtal inte är ett litteratursamtal av den enkla 

anledningen att det inte sker någon dialog mellan eleverna och därför är det inget 

samtal. 

 

5.3 Lärandet i litteratursamtalet 

När det gäller elevernas upplevelser om lärandet i litteratursamtal ansåg många elever 

att någon form av lärande kunde ske. De ansåg att de både lärde sig ”att lyssna” och ”att 

prata” vilket kan kopplas till kursplanen i svenska där en av förmågorna eleverna ska få 

möjlighet att utveckla genom ämnet svenska är att ”formulera sig och kommunicera i 

tal” (Skolverket 2016, s. 247). Detta är något som Britt-Marie nämner i intervjun då hon 

menar att hennes syfte med litteratursamtalen är att eleverna ska få möjlighet att träna 

sig i att argumentera och att samtala. Ytterligare något eleverna upplevde att de lärde sig 

genom litteratursamtal var nya eller svåra ord. Flertalet elever upplevde att det var 

positivt att få stöd av både lärare och elever i att förstå svåra ord. Anledningen till att 

detta lärandet var tydligt för eleverna var kanske för att det var en återkommande del i 

högläsningen och det såg likadant ut varje gång de hade högläsning. Det blev därför 

något bekant och strukturerat för eleverna, och som tidigare nämnt kan det synliggöra 

aktiviteten bättre. Slutligen ansåg eleverna i studien, likt tidigare forskning av Tengberg 

(2011), Brink (2005) och Certo (2011), att litteratursamtalen var ett forum där tankar 

kunde skapas eller utvecklas. Eleverna i denna studie framhävde även de att andras 

tankar gav nya perspektiv och tankemönster som kan tillämpas i den egna tankevärlden. 

Saras syfte med litteratursamtalen är att eleverna ska ge varandra verktyg för att nå 

förståelse och vidga sin tankevärld, vilket eleverna upplevde.  
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Lärandet som eleverna och lärarna kunde identifiera pekar mot att litteratursamtal är en 

aktivitet som kan hjälpa eleverna att utveckla sina tankar, men det kan även bidra till 

utvecklingen av elevernas språk som i sin tur formar deras kommunikativa förmåga. 

Detta går hand i hand med den sociokulturella teorin där synen är att individens språk 

utvecklas genom andra människors yttranden (Dysthe 2003; Wertsch 1991; Vygotskij 

2001; Bahktin 1981, 1986). Elevernas svar i denna studie stämmer alltså överens med 

idén om att människan lär sig att tala genom att tala med andra. Det går också att 

jämföra med idén om att språket är ett verktyg för att nå förståelse. Både tankar och 

språk utvecklas genom sociala interaktioner.  

 

5.4 Elevernas upplevelser av att samtala med andra 

Det rådde delade meningar bland eleverna i studien om hur det är att samtala om sina 

tankar och åsikter om en gemensamt läst text. En del elever var positiva till att höra 

andra elevers åsikter, vilket är jämförbart med Brinks (2005) och Tengbergs (2011) 

studier som visade detsamma. Några elever upplevde det även som positivt att få dela 

med sig av sina tankar och åsikter medan andra upplevde det som ”jobbigt” eller 

”pirrigt”. Både Molloy (2008) och Certo (2011) fann i sina studier att elever kunde 

uppleva obehag när de intog talarrollen och att uttrycka sin åsikt kunde innebära en oro 

eller rädsla för vissa elever. Molloy menade dock att det var den fria åsikten som elever 

upplevde som svårast att uttrycka. Eleverna i den här studien uttryckte snarare en rädsla 

för att glömma bort vad de skulle säga. Detta kan bero på att vissa av litteratursamtalen 

var en kontroll av kunskap och eleverna var då rädda för att läraren skulle tro att de inte 

lyssnat. För att minska obehaget kan läraren variera typen av litteratursamtal för att 

eleverna inte ska uppleva det som en kontroll. Hur läraren ställer frågor påverkar också 

elevernas upplevelse men läraren kan även fundera på om det finns andra sätt att 

kontrollera kunskap än att ställa frågor.  

 

5.5 Sammanfattning av diskussion och slutsatser 

Eleverna hade svårt att urskilja samtalet som en aktivitet trots att lärarna ansåg att de 

ofta hade litteratursamtal. Genom att följa en modell eller en viss struktur i samtalet kan 

det bli en mer synlig aktivitet för eleverna. Det kan också leda till att litteratursamtalen 

kan bli mer analytiska och reflekterande, vilket stämmer överens med Tengberg (2011) 

och Chambers (2011) definitioner av litteratursamtal. Många elever ansåg att det var 

positivt att få uttrycka sina tankar och åsikter och detta tillsammans med att de kunde 
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identifiera olika typer av lärande i aktiviteten visar på att litteratursamtal kan vara ett bra 

verktyg att använda sig av i undervisning av litteratur. Därmed kan vi i det här 

sammanhanget dementera det gamla talesättet ”att tala är silver och att tiga är guld”. För 

ett litteratursamtal är talandet guld. 

 

5.6 Framtida forskning 
Denna studie visar på att elever i årskurs 2 kan ha svårt att urskilja ostrukturerade 

aktiviteter och aktiviteter med abstrakt innehåll. Eftersom eleverna i studien hade svårt 

att urskilja litteratursamtalet hade det därför varit intressant att undersöka elevers 

upplevelser av litteratursamtal som var mer strukturerade och exempelvis följde en viss 

modell för ett sådant samtal.  Det hade även varit intressant ur den synpunkten att det då 

möjliggör en studie av vad elever i de yngre åldrarna diskuterar i ett mer analyserande 

och texttolkande litteratursamtal. 

 

6 Trovärdighet och tillförlitlighet 
Eftersom föreliggande studie grundar sig på intervjuer med elever kan det råda tvivel i 

om deras svar visar den verklighet som faktiskt råder i de båda klasserna när det gäller 

litteratursamtal. Trovärdigheten förstärks dock av att vi innan intervjuerna inte gav 

eleverna för mycket information om vad vi undersökte eftersom vi inte ville att det 

skulle påverka deras svar under intervjun. Ju mer de vet i förhand desto mer kan de 

”förbereda” och då blir kanske inte svaren spontana under intervjun. Dessutom syftar 

denna studie inte till att spegla den faktiska verkligheten i klassrummen utan till att 

spegla elevernas upplevelse av verkligheten, av litteratursamtal i skolan. På detta sätt 

anser vi att vi har undersökt det studien syftar till att undersöka och vårt resultat svarar 

på forskningsfrågorna. 

 

Studien är till större delen upprepningsbar genom att vi utgick från en frågeguide där 

eleverna, i de olika fokusgrupperna, fick nästintill samma frågor. Likaså utgick 

lärarintervjuerna från en frågeguide och är därför även de upprepningsbara. Materialet 

analyserades med hjälp av en innehållsanalys vilket minimerade risken för att 

författarnas egna värderingar och åsikter påverkade resultatet. De tolkningar som gjorts 

utifrån resultatet styrks utav citat från det insamlade materialet. 

 

Vi anser därför att föreliggande studie är både trovärdig och tillförlitlig. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A – Enkätfrågor 
 

Enkätfrågor - Lärarens uppfattning om litteraturarbete i skolan 

 
Frågorna i enkäten syftar till att ge oss en inblick i hur arbetet i din klass ser ut 

angående litteraturbearbetning. Som lärare är det du som planerar och genomför 

undervisningen kring litteratur, därför är det viktigt för oss att få en uppfattning om hur 

arbetet med litteratur ser ut i din klass. 

 
1. Vilken årskurs går din klass i? 

 

 Förskoleklass  Årskurs 1  Årskurs2  Årskurs 3  

 

2. Hur många elever går i klassen? 

 

__________________ st. 

 

3. Hur länge har du varit lärare för klassen? 

 

________________________________________________________________ 

 

4. Hur ofta läser du högt för eleverna? 

 

 Aldrig   1-2 ggr i veckan  3-4 ggr i veckan 

 fler än 4 ggr i veckan 

 

5. Vad är det för typ av texter du läser högt för klassen? Kryssa i alla svar som 

överensstämmer i din klass. 

 

 Skönlitterära texter  

 Faktatexter   



  
 

II 

 Nyhetsartiklar  

 Övrigt. Skriv vad:_______________________________________________ 

 

6. Hur följs högläsningen upp? Kryssa i alla svar som överensstämmer i din klass. 

 

 Med frågor om textens innehåll (läsförståelse), muntligt eller skriftligt 

 Eleverna återberättar innehållet 

 Enskild recension av texten  

 Diskussion och reflektion i grupp om texten 

 Diskussion om svåra ord i texten 

 Övrigt. Skriv vad:_______________________________________________ 

 

7. Hur ofta samtalar ni om lästa texter i klassen? 

 

 Aldrig   1-2 ggr i veckan  3-4 ggr i veckan  

 fler än 4 ggr i veckan 

 

8. I hur stora grupper sker samtalen om lästa texter? 

 

 I helklass   I halvklass  

 I mindre grupper än halvklass 

 

9. Hur ofta läser eleverna enskilt? 

 

 Aldrig   1-2 ggr i veckan  3-4 ggr i veckan  

 fler än 4 ggr i veckan 

 

10. Hur följs den enskilda läsningen upp? 

 

 Med frågor om textens innehåll (läsförståelse), muntligt eller skriftligt 

 Eleverna återberättar innehållet 



  
 

III 

 Enskild recension av texten  

 Diskussion och reflektion i grupp om texten 

 Diskussion om svåra ord i texten 

 Övrigt. Skriv vad:_______________________________________________ 

 

 

 

Tack för ditt deltagande! 
Rebecka Linander och Emma Lindblad 

  



  
 

IV 

Bilaga B – Frågeguide till lärarintervjuer 

Frågeguide 

 

 

       

  

                      
  Hur benämns 

samtalet? 

Boksamtal? 

Bedöms eleverna 

under samtalet?  

Högläsning, 

följs det 

Klargörs syfte 

och/eller mål för 

Vad ser du för 

lärande i 



  
 

V 

Bilaga C – Frågeguide till elevintervjuer 

Frågeguide 

 

 

       

  

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att läsa en text som 

ingen annan läser eller 

läsa samma text som 

En text har 

blivit läst, 

Att samtala om 

lästa texter, vad 

Att samtala med 

andra om lästa 



  
 

VI 

Bilaga D – Samtyckesblankett 

 

Hej! 
 
Vi är två studenter som går sista året av grundlärarutbildningen med inriktning 

förskoleklass och årskurserna 1-3 på Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi skriver just nu vårt 

självständiga arbete som inriktar sig på elevernas upplevelser av litteratursamtal i 

skolan. 

 

Vi kommer att intervjua eleverna i grupper om deras upplevelser av litteratursamtal de 

haft i skolan. Resultatet kommer att analyseras och användas som underlag till vår 

slutgiltiga uppsats. Vi kommer använda informationen från eleverna på så sätt att de 

inte kan kännas igen. Deltagandet är frivilligt och eleverna kan när som helst under 

studien välja att avstå sitt deltagande.  

 

Under intervjun kommer vi att behöva spela in elevens röst men vi kommer inte att 

filma. Om Ditt/Ert barn vill bli intervjuad och för att använda insamlat material i 

samband med vår uppsats enligt ovan behöver vi Ditt/Ert samtycke. 

 

Vänligen fyll i nedanstående talong och lämna den till ansvarig lärare senast 

__________ . 

 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Rebecka Linander och Emma Lindblad 

 

För ev frågor kontakta oss på mail ***@gmail.com eller  

***@gmail.com alternativt vår handledare på universitet, Martin Hellström, på mail 

martin.hellstrom@lnu.se. 

 

 

-------✂------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



  
 

VII 

Samtycke för (eleven) _________________________________________________ 

 

Jag/Vi samtycker till att material, där mitt/vårt barn finns med, får användas enligt ovan 

 

JA ( ) NEJ ( )  

 

Elevens underskrift _________________________________________________________ 

 

 

Vårdnadshavarens underskrift _________________________________________________ 


