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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att få kunskap om textvalets betydelse för litteratursamtalet. 

Studiens empiriska material samlas in via videoupptagningar av observationer av åtta 

litteratursamtal med elever i årskurs 2. Observationerna är öppna, deltagande och 

genomförs i en arrangerad kontext. Litteratursamtalen utgår från fyra olika texter. I 

studien deltar 15 elever, uppdelade i två grupper. Studiens teoretiska utgångspunkt är 

reader-response-teorin utifrån vilken läsarens upplevelse och förståelse för en text är det 

intressanta. Vi kopplar de teoretiska begreppen luckor samt estetisk och efferent läsning 

till studiens resultat. Med luckor menas de oskrivna delar av texten som ger läsaren 

möjligheten att föreställa sig saker när denne läser. Efferent läsning innebär att läsa 

effektivt för att få ut information från texten medan estetisk läsning innefattar den egna 

läsupplevelsen, vilka känslor, associationer och fantasier texten väcker under läsningen. 

Sammanfattningsvis visar studien att olika texter kan ge upphov till att olika 

samtalsämnen dominerar litteratursamtalen. Texter som inte innehåller många luckor kan 

leda till att texten läses mer efferent och att litteratursamtalet handlar mer om det som står 

tydligt skrivet i texten. Texter med flera luckor kan ge eleverna större möjligheter till att 

fantisera och reflektera och litteratursamtalet antar då en mer tolkande och analyserande 

karaktär. Det innebär att läraren kan göra medvetna textval för att styra litteratursamtalen. 
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Tack 
Vi riktar ett stort tack till alla fantastiska elever som deltagit i vår studie, utan er hade 

denna studie bokstavligt talat inte varit möjlig. Vi tackar även vår handledare för ett stort 

förtroende och för värdefulla råd genom hela processen. Slutligen vill vi tacka vår 

examinator för bra respons. 
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1 Inledning 
Litteratursamtal är både en språkutvecklande aktivitet och ett tillfälle att möta litteratur i 

socialt samspel med andra. Det ger, enligt forskning, positiva effekter på arbetet med 

skönlitteratur, på elevers läsförståelse samt på elevers förmåga att göra tolkningar 

(Eriksson Barajas, Johansson & Martinsson 2016, s. 1).  I kursplanen för ämnet svenska 

för årskurs 1–3 står det att eleverna ska få möjlighet att bekanta sig med olika texter och 

att de ska få lära sig olika lässtrategier för att kunna förstå och tolka dessa texter. Det är 

dessutom ett kunskapskrav i årskurs 3 att eleven ska kunna ”föra enkla resonemang om 

tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter” 

(Skolverket 2017, ss. 253–254, 258). Två av de förmågor eleverna ska få möjlighet att 

utveckla genom ämnet svenska är att kunna ”formulera sig och kommunicera i tal” samt 

att kunna ”analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften” (Skolverket 2017, s. 

253). Ett sätt att träna eleverna i detta är att hålla litteratursamtal. Syftet med 

litteratursamtal i skolan är att elever ska lära sig om litteratur genom att samtala med 

andra. Aidan Chambers, författare och litteraturdidaktiker, menar att när läraren planerar 

sina litteratursamtal så har denne bland annat som uppgift att reflektera över textvalet så 

att eleverna får en mångfald i den litteratur som läses. Detta för att eleven ska få en 

möjlighet att möta texter hen inte skulle valt på egen hand men även för att eleven ska få 

möjlighet att samtala om olika texter (Chambers 2014, s. 203–204). Med utgångspunkt i 

detta vill vi i denna studie undersöka vad textvalet har för betydelse för hur 

litteratursamtalet ter sig. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att få kunskap om hur olika typer av texter påverkar vad 

eleverna samtalar om i ett litteratursamtal. Det är elevernas respons på texten som utgör 

ett litteratursamtal, därför kan litteratursamtal te sig olika beroende på vilken text som 

lästs.  För att kunna belysa textvalets betydelse för litteratursamtalet utgår denna studie 

från följande forskningsfrågor: 

 

• Hur påverkar typen av text litteratursamtalet? 

• Vilket utrymme ger olika typer av texter läsaren att fantisera och reflektera? 
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt görs först en definition av vad ett litteratursamtal är. Därefter presenteras 

studiens teoretiska ramverk, reader-response-teorin. Avsnittet avslutas med tidigare 

forskning inom området. 

 

2.1 Definition av litteratursamtal 

Då det kan råda delade meningar om vad ett litteratursamtal är och hur det ska definieras 

behöver förtydligande och avgränsningar göras i denna studie. Michael Tengberg (2011, 

s. 12) har i sin forskning definierat litteratursamtal som ett samtal om en litterär text som 

alla samtalsdeltagare läst. Det är en planerad och avgränsad aktivitet vars syfte är att tolka 

och analysera den lästa texten. Samma definition gäller för den här studien. Samtal vars 

syfte enbart är att återberätta eller summera textens handling eller samtal som enbart 

handlar om att förstå och förklara svåra ord är därför enligt denna definition inte ett 

litteratursamtal. 

 

2.2 Teoretiskt ramverk 

Studiens teoretiska ramverk består av resonemang från reader-response-teorin. Utifrån 

reader-response-teorin är det läsaren och dennes upplevelse och förståelse av texten som 

är det intressanta. Det är läsaren som fullbordar texten till ett litterärt verk (Svedjedal 

2002, s. 96). Denna teori utgår föreliggande studie från då vi intresserar oss för elevernas 

upplevelser och förståelser av texterna vi läser. Det är deras respons på texten som utgör 

litteratursamtalet och hur det ter sig, beroende på vilken text som lästs. Nedan presenterar 

vi de riktningar inom reader-response-teorin vi ämnar ansluta studiens resultat till.  

 

2.2.1 Luckor 

Inledningsvis utgår denna studie från Wolfgang Isers tankar om litteratur och läsning. 

Han menade att en författare inte bör försöka påtvinga läsaren sin version av verkligheten 

genom sin text utan sträva efter att skapa en text där läsaren uppmuntras till att reflektera 

och skapa en egen verklighet. Enligt Iser består ett litterärt verk av två poler: den 

konstnärliga polen, vilken innebär texten som är skapad av författaren, och den estetiska 

polen, som innefattar läsarens förverkligande och förståelse av texten. Tillsammans blir 

de det litterära verket. Texten måste ge läsaren möjligheten att skapa en egen förståelse, 

den måste engagera läsarens vilja att fantisera. Om allt står skrivet i texten finns det inget 
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för läsaren att göra menade Iser, ”It is in the unwritten part of the book that the reader has 

his place” (Iser 1978, s. 119). Det betyder att det måste finnas luckor (fritt översatt från 

Isers engelska begrepp ”gaps”), som Iser kallade det, i texten. Från det skrivna får vi ut 

information när vi läser men det är det oskrivna som ger oss möjligheten att föreställa oss 

saker, att använda vår fantasi (Iser 1978, ss. 120, 274–275, 280, 283). Dessa idéer är 

relevanta för denna studie eftersom ett litteratursamtals syfte är att tolka och analysera en 

text. Om det inte existerar några luckor i texten så existerar det heller inget behov av att 

genomföra ett litteratursamtal. Olika texter innehåller mer eller mindre luckor vilket kan 

ge upphov till att olika saker ventileras i ett litteratursamtal. Då i princip all skriven text 

kan vara mer eller mindre öppen för tolkning vill vi här göra en definition av vad vi i 

denna studie menar med luckor. Med luckor menar vi sådant som handlar om berättelsen 

men som inte står tydligt utskrivet i texten. Ett exempel på detta är att en text avslöjar att 

något har hänt en karaktär som är av vikt för dennes liv men i texten står det inte skrivit 

vad som har hänt eller varför. Läsaren får då fylla ut denna lucka med sin egen fantasi 

och på sätt forma berättelsen. Ett annat exempel är om karaktärer flyttas till en annan 

miljö eller är med om något som inte liknar vår verklighet. Läsaren måste då reflektera 

över om karaktären drömmer eller om det är något som faktiskt händer. Luckor handlar 

således om vad författaren medvetet har utelämnat i texten för att aktivera läsarens fantasi. 

Det handlar inte om de medvetna val som författaren gör för att framställa en karaktär 

eller en miljö på ett eller annat sätt, exempelvis om karaktärens klädval och varför den 

bär de kläderna. 

 

2.2.2 Efferent och estetiskt läsning 

En annan teoretiker inom reader-response-teorin vars resonemang denna studie har som 

utgångspunkt är Louise Rosenblatt. Hon menade, likt Iser, att en text får sin mening 

genom förhållandet mellan läsaren och texten, vid tidpunkten och kontexten för 

läsningen. Ändras en faktor, exempelvis vem som läser, blir texten en annan, den får en 

annan mening. Rosenblatt påpekade dock att textens mening inte går att finna genom att 

studera endast texten eller endast läsarens respons, det är en process dem emellan, en 

transaktion (Rosenblatt 1994, ss. 14, 18, 20). Rosenblatt har identifierat två olika typer av 

läsning: efferent och estetisk. I efferent läsning riktar läsaren sin uppmärksamhet åt det 

som återstår efter läsningen, exempelvis information eller lösningen till ett problem. 

Läsaren lösgör sig från personliga och kvalitativa inslag i sin läsupplevelse för att 

effektivisera läsningen. Estetisk läsning innebär att läsaren riktar sin uppmärksamhet till 
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vad som händer under själva läsupplevelsen. ”In aesthetic reading, the reader’s attention 

is centered directly on what he is living through during his relationship with that particular 

text” (Rosenblatt 1994, s. 25). Läsarens fokus ligger på upplevelsen av texten, vilka 

känslor, associationer, idéer och attityder som väcks genom läsningen. Rosenblatt 

påpekade dock att en och samma text kan läsas både efferent och estetiskt, men de olika 

typerna av läsning kan inte ske samtidigt. Däremot kan läsaren skifta mellan efferent och 

estetisk läsning under en och samma läsupplevelse (Rosenblatt 1994, ss. 22–27). 

Begreppen efferent och estetisk läsning kan anslutas till föreliggande studie då texter i 

olika genrer kan ge upphov till olika typer av läsning. Detta kan synliggöras genom ett 

litteratursamtal där eleven får möjlighet att delge sin läsupplevelse. Idén om att texten får 

sin mening genom den enskilde läsaren är applicerbar på föreliggande studie om 

litteratursamtal, eftersom att i ett litteratursamtal synliggörs ofta olika läsares perspektiv 

av en och samma text. Det blir med andra ord tydligt att läsaren spelar en viktig roll i 

meningsskapandet av texten.  

 

2.3 Tidigare forskning 

Nedan presenteras den tidigare forskning som är relevant för föreliggande studie. 

Avsnittet inleds med generell forskning om litteratursamtal för att sedan gå in på textval 

i samband med litteratursamtal. Det avslutas med forskning som behandlar vad eleverna 

samtalar om i litteratursamtal. 

 

2.3.1 Litteratursamtal 

Forskning har visat att litteratursamtal har många positiva effekter på elevers språk- och 

läsutveckling, parallellt med att eleverna utvecklar sociala färdigheter (Tengberg 2011 ss. 

311–312; Certo 2011, s. 76; Ingemansson 2016, s. 179; Molloy 2008, s. 78). 

Litteratursamtalet ger elever en möjlighet att öva sig i att kunna uttrycka sig och sin åsikt 

samtidigt som litteraturen och samtalet kan utöka elevers vokabulär (Tengberg 2011, s. 

312; Varga 2013, s. 508; Ingemansson 2016, s. 179). I ett litteratursamtal får texten också 

mer djup och kan förstås på olika plan genom att elever får höra kamraters åsikter och 

tankar om det lästa (Molloy 2008, s. 78; Certo 2011, s. 76; Tengberg 2011, s. 311; 

Ingemansson 2016, s. 179). Tengberg (2011, s. 311) fann i sin studie av litteratursamtal i 

årskurs 8 och 9 att när elever får en möjlighet att tolka en text ur olika perspektiv lär de 

sig även att läsa och tolka andra texter från olika perspektiv. Gunilla Molloys (2008, s. 

70) studie av litteraturläsande i årskurs 7 och 8 visade att litteratursamtalet är ett forum 
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där elevers känslor får rum. En text kan väcka känslor och skapa associationer hos 

individen och litteratursamtalet är ett tillfälle där elever kan få sätta ord på dessa.  

 

Även om litteratursamtal är en utvecklande aktivitet kan den innebära vissa svårigheter. 

Gudrun Fagerström (2007, s. 39) beskriver, i sin studie av litteratursamtal i grundskolans 

tidigare år, att det många gånger är svårt att hålla fokus på texten under litteratursamtal. 

Samtalet kan vara dialogiskt och meningsutbyte kan ske men det är inte alltid det handlar 

om den lästa texten. Eriksson Barajas och Aronsson (2004, s. 522) kom fram till liknande 

resultat i sin studie av litteratursamtal i årskurs 4–7, där de fann att när elever kopplade 

texten till omvärlden tog ofta dessa diskussioner över och ledde samtalet bort från texten.  

 

2.3.2 Textval inför litteratursamtal 

Flertalet studier har visat att läraren ställs inför en rad didaktiska val och reflektioner när 

en text ska väljas inför ett litteratursamtal (Fagerström 2007, s. 24–25; Tengberg 2011, s. 

92; Ingemansson 2016, s. 64). Tengberg (2011, s. 92) påpekar att ”texten ska möjliggöra 

frågetecken hos eleverna och således aktualisera behovet av ett texttolkande samtal”. 

Tengberg (2011, s. 270) påpekar dock att litteratursamtalet kan ge upphov till att 

tolkningar blir mer öppna och att nya frågor uppkommer. Han kopplar detta till Isers 

tankar om texters luckor (se avsnittet ”teoretiskt ramverk”) och menar att i 

litteratursamtalet kan nya luckor skapas. Fagerström (2007, s. 25) menar att läraren 

behöver välja böcker som eleverna inte själva skulle läst för att skapa en mångfald i deras 

läsning. Denna mångfald kan innefatta såväl val av genre som val av berättarteknik i 

texterna.  

 

Ett antal studier har visat på mer specifika faktorer som lärare anser påverkar deras val av 

text inför litteratursamtal. Tengbergs studie (2011, s. 100) visade att lärare anser att 

möjligheten till igenkänning för eleverna är en viktig faktor. Att välja en text eleverna 

känner igen är en didaktisk strategi i syfte att skapa motivation och engagemang, menar 

lärarna. Molloy (2008, s. 69) skriver att igenkänning skapar både trygghet och glädje i 

elevernas läsning. Både Fagerströms (2007, s. 24) och Tengbergs (2011, s. 100) studier 

visade att lärare väljer texter där det finns möjlighet till identifikation för eleverna, även 

det för att skapa engagemang och motivation. Slutligen visade Tengbergs (2011, ss. 92, 

94, 95, 106) studie att lärare vill minimera potentiella hinder för läsförståelsen, till 
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exempel svåra ord eller referenser till historien som eleverna inte förstår, och därför väljer 

de texter som de anser underlättar elevernas förståelse. 

 

2.3.3 Vad samtalar elever om i litteratursamtal? 

Ett antal studier har visat att de samtalsämnen som ventileras i litteratursamtal är många 

och varierande (Eriksson [Barajas] 2002; Tengberg 2011), allt från vardagliga ämnen till 

tyngre teman, som exempelvis döden (Eriksson [Barajas] 2002, s. 167). Forskning har 

visat att elever delger sina känslor under litteratursamtal såväl som att de kan göra 

personliga kopplingar till texten (Worthy, Chamberlain, Peterson, Sharp & Shih 2012). I 

Erikssons (Barajas) (2002) studie visade det sig att läraren ofta framkallade text-till-liv- 

kopplingar (fritt översatt från ”text-to-life”), det vill säga att eleverna kunde koppla texten 

till sina egna liv. Ibland delade eleverna självmant med sig av personliga erfarenheter. De 

var till stor del positiva till att berätta om deras föräldrars privata värld, men var mer 

reserverade till att berätta om deras egna privata värld. Under litteratursamtalen kunde 

lärarna ställa frågor till eleverna om hur de hade känt sig eller hur de hade gjort i samma 

situation som gestaltades i texten och eleverna var villiga till att dela med sig av sina 

tankar och känslor om detta. Hennes studie visade också att genus var ett ämne lärare och 

elever diskuterade under litteratursamtalen. Både lärare och elever samtalade om genus 

utifrån karaktärerna i litteraturen, dels genom könsstereotypa perspektiv men även genom 

mer normbrytande perspektiv (2002, ss. 167–173, 135–136).  

 

Tengberg (2011) har i sin studie av litteratursamtal utformat sex olika grupperingar av 

läsarter. Med läsart menar Tengberg ett förhållningsätt gentemot texten som eleverna 

använder sig mer eller mindre av i litteratursamtalen. Den första gruppen av läsarter, 

handlingsorienterade läsarter, är den kategori som tydligast framstod i litteratursamtalen. 

Med handlingsorienterade läsarter menas att fokuset ligger på textens handlingsförlopp. 

I samtalet önskas nå en förståelse av händelserna i texten. Den andra kategorien är 

betydelseorienterade läsarter där samtalsdeltagarna söker efter en tematik i texten eller 

olika mönster som inte är tydligt utskrivna. Värderingsorienterade läsarter är den tredje 

grupperingen och innebär att värdera handling och karaktärer utifrån personliga kriterier. 

Den fjärde kategorin, subjektsorienterade läsarter, innebär att läsaren genom personliga 

erfarenheter och kunskaper ger texten liv och mening. Den näst sista grupp av läsarter 

kallar Tengberg för intentionsorienterade läsarter. I samtal som präglas av 

intentionsorienterade läsarter diskuterar samtalsdeltagarna författarens intentioner med 
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texten. I den sista typen av läsarter, metakognitiva läsarter, utgår deltagarna från sina 

tankar under läsupplevelsen och hur de påverkar betydelsen av texten (ss. 193–195, 197, 

205, 211, 216, 219–220, 224).  

 

3 Metod och material 
I detta avsnitt redogör vi för studiens material och metoder. Avsnittet inleds med att 

beskriva studiens material och hur undersökningarna genomförts. Därefter presenteras 

studiens urval och vilka etiska övervägande som gjorts. Efter det redogör vi för vår 

insamlings- och analysmetod. Avsnittet avslutas med metodkritik. 

 

3.1 Material 

Denna studies material består av transkriberingar från åtta observationstillfällen där 

litteratursamtal genomfördes. Materialet samlades in via videoupptagningar av dessa 

observationstillfällen. De åtta videoinspelningarna är i genomsnitt 20 minuter långa. 

Litteratursamtalen genomfördes i två olika grupper, i vilka 7–8 elever deltog i varje grupp 

vid varje tillfälle. Varje grupp deltog i fyra litteratursamtal. Eleverna som deltog i studien 

gick i årskurs 2.  

 

3.1.1 Textval för studien 

Till studien valdes fyra olika texter, alla för barn och ungdom. Den första texten som 

valdes var en deckare, Cirkusdeckarna och äppelmysteriet av Dan Höjer (2013). De 

litteratursamtal som hölls om denna bok, genomfördes i grupp A vid tre tillfällen på grund 

av textens längd. Den andra texten, Galgbacken, var en skräckhistoria skriven av Ewa 

Christina Johansson (2015). Litteratursamtal om Galgbacken hölls i grupp B vid tre 

tillfällen på grund av textens längd. Den tredje texten som valdes till studien var novellen 

I Skymningslandet skriven av Astrid Lindgren (1994). Läsning och samtal om denna text 

genomfördes i grupp A vid ett tillfälle. Den sista texten var novellen Skolans farligaste 

kille skriven av Siri Spont (2015). Novellen är en del i en samling berättelser med namnet 

Bara för dig på lågstadiet. Den texten lästes och samtalades om i grupp B vid ett tillfälle. 

Genom våra textval försökte vi innefatta olika typer av texter dels med tanke på texternas 

längd, huruvida de innehöll Isers så kallade luckor i texten (1978, ss. 120, 274-275, 280, 

283) och om de innehöll mer eller mindre omfattande illustrationer. Galgbacken var den 

enda texten som inte innehöll illustrationer, Cirkusdeckarna och äppelmysteriet samt 
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Skolans farligaste kille innehöll enkla, svartvita illustrationer och I Skymningslandet 

innehöll omfattande, färglagda illustrationer. Illustrationerna kan självklart påverka både 

elevernas läsförståelse och deras uppfattning av texten. Avsaknad av illustrationer kan 

medföra svårigheter att förstå men underlätta skapandet av fantasier och det blir då 

omvänt vid förekomsten av illustrationer. 

 

För att lära känna eleverna och deras preferenser angående textval följde vi med båda 

grupperna till bokbussen. Det två första texterna, Cirkusdeckarna och äppelmysteriet 

samt Galgbacken, valdes med elevernas intresse i åtanke. Eleverna i grupp A var 

intresserade av deckare och nämnde på bokbussen att de tyckte om deckarserien om 

Cirkusdeckarna. Enligt oss innehöll inte Cirkusdeckarna och äppelmysteriet så många 

eller så omfattande luckor i texten och det blev då intressant att se hur litteratursamtalet 

tedde sig om vi använde denna text. I grupp B var eleverna intresserade av skräckhistorier 

och på bokbussen önskade de att få läsa boken Galgbacken. Galgbacken var en bok som 

både motiverade eleverna men som också, enligt oss, möjliggjorde reflektioner genom att 

den innehöll en del luckor i texten. De två novellerna, I Skymningslandet samt Skolans 

farligaste kille, valdes av oss då vi framförallt ansåg att de texterna möjliggjorde ett 

texttolkande litteratursamtal. Texterna innehöll, enligt oss, många luckor och utmanade 

då eleverna till att reflektera. Novellen I Skymningslandet valdes på grund av att Astrid 

Lindgren är en välkänd författare vars texter ofta används i undervisning i grundskolan 

samt vid litteratursamtal. Skolans farligaste kille är en novell som ingår i en samling texter 

skapade med litteratursamtal i åtanke. I lärarhandledningen till boken Bara för dig på 

lågstadiet (Gonzalez, Hugander & Jonsson u.å., s. 1), i vilken novellen ingår, står det att 

det är elevernas funderingar och frågor om texterna som ska stå i fokus och det är genom 

dialog som dessa ska synliggöras.  

 

3.1.2 Genomförande 

I litteratursamtalen agerade en och samma forskare som samtalsledare medan den andre 

forskaren agerade som observatör och teknikansvarig. Varje session inleddes med att 

samtalsledaren högläste ur den aktuella texten och därefter följde ett litteratursamtal. Den 

modell för litteratursamtal vi valde att följa var Aidan Chambers (2014, ss. 129, 135–

141). Litteratursamtalen började med att deltagarna fick utbyta gillanden och ogillanden 

om den lästa texten. Därefter fick deltagarna möjlighet att ställa frågor om det var något 

som var oklart angående texten eller om de upplevde något som konstigt. Slutligen 
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diskuterade deltagarna om de hittade mönster, upprepningar eller liknelser med andra 

texter. Eleverna fick även berätta om de kunde visualisera berättelserna och om 

kamraternas åsikter under samtalen förvånade dem. Utöver det ställde samtalsledaren 

följdfrågor till det eleverna själva valde att samtala om.   

 

3.2 Urval och etiska överväganden 

Urvalet av informanter gjordes genom att vi tillfrågade våra personliga kontakter om 

deltagande i studien. Kriteriet för deltagande var att eleverna gick i någon av årskurserna 

1–3. Elever från två klasser i årskurs 2 deltog i studien. Den föreliggande studien har följt 

Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska krav. Informanterna i studien, och deras 

vårdnadshavare, fick skriva under en samtyckesblankett (se bilaga A) för att få delta i 

studien. I samband med att samtyckesblanketten skickades ut, skickades även ett brev ut 

med information om studiens syfte, tillvägagångssätt och informanternas rättigheter för 

att samtycke skulle ges på korrekta grunder. De deltagande eleverna valdes ut genom 

lottning av klasslärarna i respektive klass utifrån vilka som godkänt deltagande via 

samtyckesblanketten. Eleverna från den ena klassen utgjorde en grupp på sju elever 

(grupp A) och eleverna från den andra klassen utgjorde en grupp på åtta elever (grupp B). 

Alla elever i grupperna deltog inte i alla samtal på grund av sjukdom eller ledighet. 

Elevernas namn är fingerade i transkriberingar och denna text för att uppfylla 

konfidentialitetskravet. 

 
3.3 Insamlingsmetod 

För att kunna besvara forskningsfrågorna i den här studien valde vi att samla in vår data 

via observationer. Observationer tillåter forskaren att få direkt tillgång till det som ska 

studeras. Det är även en fördelaktig metod för att studera ett fenomen som ter sig mer 

som en process (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 132; Christoffersen 

& Johannessen 2015, ss. 65–66), vilket vi anser att litteratursamtalet är. 

Litteratursamtalen vi höll var anordnade och ledda av oss forskare och inte en naturlig del 

av den redan existerande verksamheten, vilket enligt Christoffersen och Johannessen 

(2015, s. 69) benämns som en arrangerad kontext. De kan även benämnas som deltagande 

och öppna observationer. Forskaren deltar då i observationen och de som observeras är 

medvetna om att de blir observerade (Larsen 2009, ss. 90–91; Christoffersen & 

Johannessen 2015, ss. 73–74). 
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Samtliga observationerna videofilmades för att kunna analyseras i ett senare skede. På så 

sätt kan dokumentationen av data säkras genom att allt från rörelser till tal kan sparas och 

observeras flera gånger (Larsen 2009, s. 94; Christoffersen & Johannessen 2015, s. 77). 

Det tillåter även observationerna att bli mer ostrukturerade då forskaren inte på förhand 

måste bestämma vilka detaljer som är relevanta att observera (Christoffersen & 

Johannessen 2015, s. 78). Videoinspelningarna synliggjorde även icke-verbala svar från 

deltagarna, exempelvis jakande svar när eleverna nickade.  

 

3.4 Analysmetod 

Materialet analyserades med hjälp av en innehållsanalys. I denna metod görs data om till 

texter som läses flera gånger och därefter kodas till olika kategorier. Efter det skapas 

övergripande teman under vilka kategorierna sorteras in. Slutligen ska data tolkas och 

diskuteras utifrån de teman som framkommit (Larsen 2009, ss. 101–102; Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 164). Samtliga observationer i denna studie 

transkriberades i form av en bastranskription. Denna form av transkription är mer 

lättillgänglig då den inte är detaljrik eller anpassad efter talspråk (Norrby 2014, s. 100). 

Kvalitativa studier resulterar ofta i mycket irrelevant data och det är av vikt att ta bort den 

data som inte svarar mot forskningsfrågorna (Larsen 2009, s. 98). Därför gjorde vi i denna 

fas av analysen en datareduktion. Vid de fall då vi ansåg att transkriptionen saknade data 

återgick vi till videoinspelningarna och transkriberade sektionen noggrannare.  Vi läste 

sedan alla texter som transkriberats och kodade dem till olika kategorier (se tabellen 

nedan). Dessa kategorier sammanställdes slutligen till olika teman: handling, textens 

form, karaktärerna, texten och omvärlden, visualisering och öppet för tolkning.  De teman 

och underkategorier som utgjorde vår analys presenteras i tabellen nedan. 

  
Bild 1: Tabell över teman och underkategorier utifrån studiens innehållsanalys. 
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Uttalanden som exempelvis ”sen så berättar dem att han stack sig i magen så han kunde 

inte ha den” och ”det var extra spännande när han fick det där paketet och började fråga 

Teddy” sorterades in under temat handling. De uttalanden som vi sorterade in under temat 

textens form var exempelvis ”Att den var ganska kort så har man lite tid kan man läsa 

den” och ”Att de förklarade väldigt mycket liksom om äpplena”. Under temat karaktärer 

sorterade vi in uttalanden som exempelvis ”Han hade fula kläder” eller ”Är hon en tjej 

eller kille?”. Det eleverna sa som exempelvis ”Den kommer typ från Karlsson på taket 

den här” och ”så här tänkte mer på Tor på åskguden” sorterades in under temat texten och 

omvärlden. Exempel på uttalande under temat visualisering är ”Jag tänkte träd, det var 

liksom en stam och sen såg det ut som en karamell”. Under det sista temat, öppet för 

tolkning, sorterade vi in uttalanden som exempelvis ”Hon är kanske död” och ”Jag tror 

att de kommer dit när de dör”. 

 

3.5 Metodkritik 

Vid användandet av observation som datainsamlingsmetod kan det förekomma vissa 

felkällor. Forskarens egna uppfattningar och första intryck kan påverka det som 

observeras och tolkas (Larsen 2009, ss. 109–110). Genom att vi gjorde videoinspelningar 

av observationerna behövde vi på förhand inte bestämma oss för vilka specifika faktorer 

vi observerade. Det möjliggjorde förhoppningsvis en större öppenhet inför vad som 

faktiskt skedde i litteratursamtalen och för vad eleverna sa. Det finns dock nackdelar med 

videoinspelningar, bland annat att det förekommer en risk för att de som deltar i studien 

är medvetna om att de blir filmade och därför inte beter sig naturligt (Larsen 2009, s. 94). 

Det var dock sällan eleverna tog notis om kamerorna eller nämnde dem i denna studie. 

 

Flertalet faktorer förutom texten kan ha påverkat litteratursamtalen. Om fler texter hade 

undersökts hade det varit möjligt att studera gemensamma drag inom en och samma 

genre. En text lästes och diskuterades endast med en grupp elever och hade samma text 

lästs och diskuterats med båda grupperna hade jämförelser kunnat göras. 

Litteratursamtalen utgick även från samma struktur och hade samtalsledaren utgått från 

en annan struktur eller ställt andra frågor kan litteratursamtalet tett sig annorlunda. I denna 

studie var det vi forskare som ledde litteratursamtalen vilket kan ha påverkat resultatet. 

Om de hade letts av elevernas lärare eller av eleverna själva kan det ha blivit ett annat 
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utfall. Resultaten i föreliggande studie är därför inte generaliserbara, men de kan ge lärare 

en inblick i hur textvalet påverkar litteratursamtalet. 

 

4 Resultat 
I detta avsnitt redogör vi för studiens resultat utifrån de sex teman som skapades genom 

analysen. Vi avslutar avsnittet med att sammanfatta vårt resultat. 

 

4.1 Handling 

I samtliga litteratursamtal ventilerade eleverna texternas handling i någon form. I 

litteratursamtalen om boken Cirkusdeckarna och äppelmysteriet ventilerade eleverna ofta 

sina tankar och funderingar om handlingen. Michaela delade med sig av en scen hon 

gillade: ”att det var ganska roligt att de var tvungna att titta i den där bajtoaletten”. En 

annan elev, Joel, ansåg att huvudkaraktärerna vid ett tillfälle agerade listigt: ”han ringde 

ju i mobilen och sen kom ju po, kom ju polisen, så då hade de ju en smart idé”. Lovisa 

kommenterade att hon ”tyckte det var bra slut. Plus att det var väldigt smart”. Lovisa 

utvecklade sitt svar och ansåg att genomförandet av brottet gjordes på ett skickligt sätt då 

”det är ganska smart att skära sönder den (äppeltavlan som blev stulen)”. Något som 

Malin inte tyckte om med berättelsen var att konstnären bakom äppeltavlan blev 

misstänkt och förklarade det med ”att det var ändå hon som hade gjort tavlan” men hon 

var positiv till att flera av karaktärerna kunde misstänkas för brottet och anledningen var 

att ”man får tänka och vilken det är och så”. Ett återkommande samtalsämne under 

litteratursamtalen om Cirkusdeckarna och äppelmysteriet var handlingen kring en av 

karaktärerna som eleverna kallade ”knivmannen”. Det Nicolina ansåg var positivt med 

berättelsen var ”att knivmannen inte har dödat någon”, samtidigt som Henrik hade en 

tanke om att berättelsen hade vunnit på att karaktären hade tagit livet av alla i publiken 

då ”man aldrig fick veta vem det var”. Henrik hade alltså önskat att karaktärens identitet 

inte hade avslöjats. Istället för att karaktärens identitet avslöjades i mitten av handlingen 

hade Joel önskat att identiteten avslöjats i slutet: ”hitta honom och avslöja honom typ i 

slutet men nu sa ju de att han hette Andersson”.  

 

I litteratursamtalen om Galgbacken samtalade eleverna i stor utsträckning om handlingen 

och återkom ofta till vad som varit spännande i texten. Alexander upplevde berättelsens 

första del som spännande: ”jag tyckte helt plötsligt, snart skulle det hända något. Så jag 
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fick spänning i början också”. En elev uppskattade dock inte början ”för då var det 

ingenting som var spännande”. En händelse som flera av eleverna upplevde som 

spännande var när huvudkaraktären tappade en berlock. Sofia berättade att hon gillade 

det ”för plötsligt när den var borta så hade hon tappat den” och Fredrik kommenterade att 

det då ”blev spänning”. Alexander försökte sammanfatta handlingen med att förklara 

”allting handlade typ om mormorn” och utvecklade sitt resonemang med att ”mormorn 

är den stora mittpunkten. Och så är det många småsaker som är kopplade till mormor”. 

Ett exempel på det var ”den där smyckesgrejsen (berlocken)”, som han ansåg var kopplad 

till huvudkaraktärens mormor. Under litteratursamtalen om Galgbacken resonerade 

eleverna också om alternativa handlingar till berättelsen. Alexander hade önskat att 

”spöket var mormorn istället som bara stod där”. Simon hade en tanke om att 

huvudkaraktären ”skulle se galgen fast hon ser någon som står och gör så”, han visade 

sedan hur någon avrättar en människa genom halshuggning. Eleverna berättade under 

samtalen att de hade förväntningar på boken innan den började läsas, men de 

förväntningarna uppfylldes inte. Alexander sa att han ”trodde det skulle handa om in i 

framtiden och jag ser bara en galge där. Och jag ser spöken där” medan boken egentligen 

handlade om en flicka som kunde se sekvenser från förr i tiden. Fredrik trodde å andra 

sidan att boken skulle handla om ”baktiden” och om ”riddarborgar och såhär krig”. 

Fredrik menade också att ”det har inte varit så mycket såna där läskiga saker” och pekade 

samtidigt på bokomslaget.  

 

I litteratursamtalen om novellerna I Skymningslandet och Skolans farligaste kille 

samtalade eleverna inte mycket om handlingen. Det var endast på initiativ från 

samtalsledaren i litteratursamtalen om I Skymningslandet som två elever delade med sig 

om vad de trodde skulle hända med huvudkaraktären.  

 
Joel: Nej han kommer inte bli bra, det kommer fortsätta så tills han är gammal, gammal, gammal. 

Samtalsledare: Kommer han alltid vara i Skymningslandet då? 

Joel: Och sen när han blir åttio år får han inte komma dit längre. 

[…] 

Nicolina: Det tänkte jag också säga. 

 

Joel trodde att huvudkaraktären inte skulle tillfriskna utan pojken skulle fortsätta besöka 

Skymningslandet tills han blev 80 år och därefter var han för gammal. I litteratursamtalet 

om novellen Skolans farligaste kille berättade eleverna om de scener som de ansåg var 

positiva eller negativa i något avseende. Fredrik tyckte att ”det var lite roligt att hon, eller 
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han kastade men att hans kompisar inte kastade”. Simon å andra sidan hade blandade 

känslor inför den scenen då han inte tyckte om att ”de kastade” men han uppskattade att 

eleverna ”gjorde hämnd” på skolans farligaste kille. Eleverna upplevde att berättelsen 

slutade abrupt och fick resonera om hur de ville att den skulle fortsätta. Erik förmodade 

att ”de går till stranden” då berättelsen slutade med att huvudkaraktären skulle hämta sina 

badbyxor för att sedan fortsätta till stranden. Alexander trodde att huvudkaraktären ”blir 

mördad av Alex G”, skolans farligaste kille.  

 

4.2 Textens form 

Textens form var inget ämne som dominerade något av litteratursamtalen, men 

diskussioner om detta förekom i samtliga samtal. I litteratursamtalen om Cirkusdeckarna 

och äppelmysteriet handlade främst dessa diskussioner om det första kapitlet i boken, 

vilket eleverna inte ansåg passade in. I det kapitlet räddar huvudkaraktärerna en bebis 

som fastnat i ett träd. Henrik undrade ”vad bebisen har med den här att göra” och Joel 

frågade ”varför berättar de om en bebis först och sen en festival”. Michaela svarade att 

hon trodde det var med för att huvudkaraktärerna skulle ”få lite mer fans”. Eleverna var 

dock inte nöjda med det svaret och återkom till frågan i senare samtal när Lovisa sa ”fast 

jag vill fortfarande veta vad bebisstolen har med denna texten att göra”. Joel återvände 

till detta senare och menade att författaren har skrivit kapitel ett för att läsaren ska förstå 

att huvudkaraktärerna är akrobater: ”liksom på den där festivalen då gjorde de ju så 

(akrobatik) fast de hade ingen bebis då”. Det rådde även delade meningar hos eleverna 

om prologen i boken var något positivt eller negativt. Malin ansåg att det var ”lite sådär” 

och Joel menade att ”det var dåligt att det var något annat innan kapitel ett”. Joel uttryckte 

det som att ”det känns som att de pratar om någonting, det var liksom bara konstiga ord 

typ”. I ett senare litteratursamtal ändrade Joel åsikt och sa att ”först tyckte jag det var 

dåligt men sen var det bra för de då visste man ju vad det skulle vara”. Lovisa upplevde 

prologen mer negativt då hon uttryckte att ”man vill ju inte veta vad som händer i slutet”. 

Både elevernas resonemang om kapitel ett och om prologen kan uppfattas som att de 

samtalar om handlingen, vilket de också gör, men dessa diskussioner sorterades in under 

temat textens form då de ofta mynnade ut i samtal om varför författaren hade skrivit som 

den gjort. 

 

I litteratursamtalen om Cirkusdeckarna och äppelmysteriet ansåg eleverna också att 

texten innehöll många beskrivningar, vilket de upplevde som positivt. 
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Lovisa: De berättar tydligt att det var, man brukar man skulle ha gjort inte ens alltid man berättar att 

det är nio olika sorters äpplen. 
[...] 
Malin: Ja att de tydligt berättar. 
[…] 
Samtalsledare: Varför blir det bättre när man förklarar det? 
Malin: För då får man mer bilder i huvudet och man kan känna hur de smakar de olika sorterna. 
[...] 
Elin: Jag tyckte att det var bra att de tog med väldigt små detaljer. Som att de stod på en sandkulle de 

kunde ju bara skrivit att barnvagnen, att det står en barnvagnen men barnvagnen står på en sandkulle. 
 

Förekomsten av många detaljer förstärkte upplevelsen och förståelsen av texten. 

 

Det var få diskussioner om textens form i övriga litteratursamtal om Galgbacken, I 

Skymningslandet och Skolans farligaste kille. Det som framförallt gick att härleda till 

detta ämne i litteratursamtalen om Galgbacken var elevernas diskussion om textens 

tempo. Alexander menade att ”tempot kändes väldigt bra i början då tyckte jag oj shit, 

det känns som om det helt plötsligt skulle hända något”. Simon ansåg att det var ”tråkigt 

när hon (huvudkaraktären Lykke) väntade på den där mannen”. När tempot dras ned i 

berättelsen och karaktären står och väntar var den inte lika intressant. Avslutningsvis 

nämnde eleverna att boken inte innehöll några illustrationer. Simon ansåg då att texten 

borde innehålla mer ingående beskrivningar: ”det händer så mycket att man skulle vilja 

ha mer text”. I litteratursamtalen om novellerna I Skymningslandet och Skolans farligaste 

kille förvånades eleverna främst av berättelsens längd. Henrik ansåg, i litteratursamtalet 

om I Skymningslandet, att novellen skulle varit längre för att ”den var inte så jätterolig 

för den var så kort” medan Elin tyckte att textens längd var det som var positivt med 

berättelsen: ”Att den var ganska kort så om man bara har lite tid kan man läsa den”. I 

litteratursamtalet om Skolans farligaste kille var det ingen elev som ansåg att det var något 

positivt med att berättelsen var kort. 

 
Samtalsledare: Vad tyckte ni om den här? Var det någonting som var bra? 
Alexander: Men vi läste inte färdigt? 
Samtalsledare: Den är färdig nu, ja. 
Alexander: Va? Var den så kort? 
Samtalsledare: Mm, den var kort. Vad tänker du om det då? 
Alexander: Dåligt. 
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Eleverna menade att även om innehållet i berättelsen var bra så blev helhetsuppfattningen 

inte positiv just för att den var så kort. Fredrik uttryckte det som att ”den var bra, men den 

var kort så den blev dålig då”. Något som eleverna upplevde som negativt med textens 

form i novellen I Skymningslandet var en fras som återkom i berättelsen. 

 
Joel: Och så tycker jag det var en dålig sak. Först sa han så här spelar ingen roll, spelar ingen roll det 

är skymningslandet och sen sa han det jättemånga gånger och då fattade man när han skulle säga det så 

det var onödigt att säga det så många gånger. 
[..] 
Henrik: Astrid du behöver inte skriva, du behöver inte skriva (pekar på boken med sin leksak). 

  

Både Joel och Henrik ansåg att upprepningen var onödig då den enligt Joel var 

förutsägbar. Vidare uttryckte eleverna även sig negativt om illustrationerna i novellen I 

Skymningslandet. Nicolina ansåg att de ”ser gamla ut” och att ”de är inte så nya, fräscha” 

och Henrik förklarade det med att det var ”inte så mycket färg”. Elin menade dock att det 

fanns en mening med färgerna i bilderna: ”Jag tänkte att skymningen då brukar det vara 

svart, vitt, grått”. Färgerna i illustrationerna var enligt henne ett medvetet val för att spegla 

skymningen. I litteratursamtalet om Skolans farligaste kille nämnde eleverna novellens 

få illustrationer endast kort eftersom det rådde en oklarhet i varför det förekommer en 

soptunna på en av dem.  

 

4.3 Karaktärerna 

Alla texter genererade någon form av samtal om karaktärerna. I litteratursamtalen om 

Cirkusdeckarna och äppelmysteriet samtalade eleverna om hur karaktärerna gestaltades 

och hur de betedde sig.   

 
Michaela: Ja, jag tyckte att det var bra att de, kanske typ inte var så populära och sen blev de mer 

populära.  

Samtalsledare: Katinka och Kaspar? 

Michaela: Ja. Kanske.  

Samtalsledare: Genom? 

Michaela: Genom att rädda barnet.  

 

I citatet ovan beskrev Michaela hur hon trodde att huvudkaraktärerna, Kaspar och 

Katinka, blev mer omtyckta när de räddade ett barn som satt fast i ett träd. Michaela 

resonerade också om hur konstnärskaraktären Lisa Trikås beteende inte var trovärdigt: 

”ja hon liksom (förställer rösten och ler) jag är jätteledsen att min tavla blivit stulen”. 
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Om ens tavla blivit stulen borde man, enligt Michaela, vara mer ledsen och det ansåg hon 

att karaktären inte var. I litteratursamtalen om Galgbacken låg dock fokus främst på att 

diskutera och resonera om karaktärernas beteenden. Alexander kommenterade att han 

ansåg att huvudkaraktärens moster hade ett underligt beteende: ”Hon var lite konstig, lite 

knäpp. Rökte, stod där och rökte”. Simon reagerade på att huvudkaraktären agerade utan 

att tänka sig för när hon lade ned berlocken i fickan: ”Varför kände hon inte efter ifall 

fickan var trasig eller ifall, och då kanske den andra inte var trasig. Då kunde hon lägga 

den i den andra”. Simon hade en tanke om att flickan som dök upp framför 

huvudkaraktären i en scen var ett spöke: ”Ja, jag tror att den där tjejen var ett spöke. Hon 

den där som backade hela tiden”. Han förklarade det med ”att hon försvann så fort. Och 

sen, och sen såg hon inga färger på henne”. I litteratursamtalen om I Skymningslandet 

delade eleverna endast med sig av tankar och åsikter om karaktärsbeskrivningar. Henrik 

resonerade om en av karaktärernas ålder utifrån de illustrationer som fanns i texten och 

sa: ”han är ju typ såhär 500 år”. Han kom fram till denna ålder utifrån att karaktären ”har 

fula kläder” och ”ser ju gammal ut”. Vidare kommenterade Joel hur den yngre pojken i 

berättelsen framställdes: ”Fast han ser ju inte ut han är ju typ sju år ser det ut som. Känner 

ni någon som är sju år och som har vitt hår?”. Han menade att det inte fanns någon i 

verkligheten som var sju år och hade vitt hår, därför var inte illustrationen trovärdig.  

 

Det var endast i litteratursamtalet om novellen Skolans farligaste kille som eleverna 

ventilerade ämnet genus. I detta litteratursamtal var det eleverna som tog upp ämnet 

genom att det uppstod oklarheter i huruvida en av karaktärerna var av kvinnligt eller 

manligt kön.  

 
Simon: Är det en tjej eller kille? 

Fredrik: Men du ser väl att det är en kille? 

Alexander: Du hör ju Alex. 

Simon: Nej. [...] Är hon en tjej eller en kille? (pekar på bilden i texten) 

[...] 

Alexander: Det är en kille. 

Hampus: Alex, hör du inte på namnet? 

Simon: Men man kan också heta Alex även fast ifall man är tjej. 

Alexander: Ja. 

Simon: Ja, det finns en som heter det. 

Samtalsledare: Hur kommer det sig att du tänker att det är en tjej då? 

[…] 

Simon: För att man ser på håret tycker jag. 

Fredrik: Men Erik har ju tofs? Han är ju en kille. 
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Simon menade att det var karaktären Alex G:s utseende, utifrån illustrationen, som gjorde 

att han ansåg att det var en ”tjej” medan de andra eleverna var överens om att det var en 

”kille”. Eleverna påpekade att det var ”väldigt viktigt” för berättelsen om karaktären var 

av kvinnligt eller manligt kön och menade på att berättelsen varit annorlunda om det 

handlat om flickor. I novellen är krossandet av ett fönster en händelse som är grunden till 

berättelsens dramatik. Fredrik menade att ”tjejer brukar inte så här, kasta sönder fönster. 

Det är mest killar som gör det”. Han ansåg att om karaktärerna hade varit av kvinnligt 

kön hade fönstret aldrig krossats och då hade berättelsen sett annorlunda ut. Simon 

menade att ”det är mest killar som gör dumsaker. [...] Bara för att det är tjuvar som, så 

här i fall man kollar på så här poliserna, Stockholmspoliserna, då är det mer killar som”. 

Han gör den tolkningen utifrån ett TV-program, Stockholmspoliserna. Avslutningsvis gav 

Alexander en kommentar knutet till genus då han sa ”det spelar, de som har snippor kan 

bli pojkar och de pojkar kan bli tjejer. Så det spelar liksom ingen roll alls”. Kommentaren 

följde på resonemanget om karaktärernas kön var av vikt för berättelsen och eleven ville 

här framhäva att han inte tyckte att det spelade någon roll. Utöver genus ventilerades 

karaktärerna i novellen Skolans farligaste kille kort. En elev tyckte det var märkligt att 

karaktärerna ”försökte vara lite proig”. Samma elev hade även en fundering om vilken 

betydelse bokstaven G hade i karaktären Alex G:s namn: ”jag undrar vad G står för?” och 

Henrik svarade att det stod för karaktärens ”efternamn”.  

 

4.4 Texten och omvärlden 

Utifrån samtliga texter gjorde eleverna kopplingar till omvärlden. Det handlade både om 

kopplingar till andra medier och texter men även till samhället, till sig själva och till 

historia. Ofta ledde dessa kopplingar till att eleverna diskuterade om sådant som låg 

bortom texten och samtalsledaren fick under samtliga litteratursamtal leda tillbaka 

elevernas diskussioner till den aktuella texten.  

 

I litteratursamtalen om Cirkusdeckarna och äppelmysteriet kunde eleverna göra flertalet 

kopplingar till omvärlden. Dessa kopplingar var dock ofta resultatet av något 

samtalsledaren initierat eller ställt en följdfråga om, som i citatet nedan. 

 
Henrik: Att det inte var så bra att han hade kniven för han kan gå runt och hota (förställer rösten) ey ge 

mig plånboken. 
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Samtalsledare: Men är det, hur tänker ni där, är det inte bra att han gör det i boken eller är det inte bra 

om han skulle gjort det i verkligheten? 

Lovisa: Inte i verkligheten. 

Henrik: Men det är många som gör det nu att de har en kniv. Det är ju många som har en kniv. 

 

Henrik gjorde kopplingen till vad som händer i samhället nu för tiden, att många bär kniv, 

först efter att samtalsledaren bad om ett förtydligande. Eleverna kunde ibland göra dessa 

omvärldskopplingar på eget bevåg. Lovisa reflekterade över hur en av huvudkaraktärerna 

i boken lyckades slå numret till polisen: ”Gamla telefoner där var det ju lite som att det 

stack ut lite som en miniräknare. […] Och då känner man efter liksom den högst upp i 

vänstra hörnet och sen känner man runt den var är den näst”. Lovisa kopplade till hur 

mobiltelefonerna såg ut förr i tiden och att det då var möjligt att känna sig fram när man 

ringde. Eleverna initierade också kopplingar till andra medier i litteratursamtalen om 

Cirkusdeckarna och äppelmysteriet. Joel jämförde handlingen med att ”i LasseMaja 

brukar det inte vara så” och Lovisa sa: ”Det är typ en Lasse-Maja-bok som jag också har. 

Den finns i många mysterier. [...] Men knivmannen finns inte med i dem”. Joel ansåg att 

förutom att båda berättelserna innehåller detektiver så liknar karaktärerna varandra: ”han 

Fernand är lika med polismästaren”. Michaela drog paralleller till en bok hon läst som 

inte var en deckare: ”Det handlar också om en cirkus men det var inte de två 

(huvudkaraktärerna). Det var två tjejer. Och sen så var det inte en knivman utan en 

zombie”. Hon menade att miljön och var berättelserna utspelade sig var likt. I en 

diskussion om en scen där en av karaktärerna sitter på en portabel toalett kopplade 

eleverna också texten till sig själva och egna erfarenheter. Henrik sa ”jag skulle inte vilja 

sitta där, det kan vara spindlar där i” och eleverna berättade även att de varit tvungna att 

besöka liknande toaletter ”med skolan när vi var på utflykt”. 

 

Även i litteratursamtalen om Galgbacken kopplade eleverna ofta texten till omvärlden. 

Under flertalet tillfällen delgav eleverna information om sig själva och sina erfarenheter, 

men det var alltid efter att samtalsledaren ställt en direkt fråga om det.  

 
Samtalsledare: Har ni nån sån, någon, mormor eller farmor eller farfar som… 

(Många stämmer in i kör, någon säger nej.) 

Samtalsledare: Är det någon som är lite glömsk där med? 

Fredrik: Nej, inte min 

Alice: Min gammelmormor. 

[...] 

Hampus: Min gammelmormor är redan död. 
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[…] 

Alice: Inte min, hon är 92. 

 

Eleverna var villiga att berätta om sina släktingar men gjorde det inte på eget bevåg. Det 

som eleverna initierade själva var diskussioner om samhället. Ett exempel var när 

eleverna diskuterade huruvida en karaktär, som de misstänkte var ett spöke, hängdes eller 

inte.  

 
Erik: Om hon hängdes kanske det var för dem tyckte att hon kanske inte passade in. 

Fredrik: Det är därför hon är död nu? 

Simon: Varför gör man det? Jag skulle aldrig göra så! Man gör inte så i dagens. 

Alexander: Nej. 

Simon: I vissa länder kanske man gör det. 

[…] 

Alice: Jag tror att hon hängdes. 

Alexander: För att hon inte trodde på Jesus och sprang runt med en kniv på. 

Alice: Nej, det tror jag inte. [...] Jag tror också att hon inte passade in. [...] Hon typ, hon blev mobbad 

eller nåt. 

[...] 

Simon: Eller kanske, men eller kanske gjorde hon det själv.  […] bara för att hon att, att hon tyckte att 

hon inte passade in i den här världen. Hon kanske blev mobbad i skolan. 

 

Eleverna associerade till vad man gör och inte gör nu för tiden angående hängningar, men 

kopplade även texten till skolan och mobbning. Eleverna gjorde också kopplingar till 

historia och religionshistoria. De berättade att man förr i tiden brände människor på bål 

för man trodde de var häxor: ”en häxa skulle man hänga upp den och sen tända eld”. De 

kopplade också en av karaktärernas namn, Tor, till religionshistoria och nordisk folktro: 

”den där Loves pappa, så här tänkte mer på Tor på åskguden” och till annan folktro, 

nämligen ”ryggsittare”, som enligt eleverna var ”sådana spöken som sätter sig bak”. 

 

I litteratursamtalen om novellerna I Skymningslandet och Skolans farligaste kille drog 

eleverna endast ett fåtal paralleller mellan texten och omvärlden. I samtalet om I 

Skymningslandet skedde det utan initiering av samtalsledaren. Elins morföräldrar var 

bosatta i Vimmerby där nöjesparken Astrid Lindgrens värld är belägen: ”min mormor och 

min mamma, bodde, de bor bara två gator ifrån där Astrid Lindgren bodde”. Eleverna 

jämförde också I Skymningslandet med en annan text, skriven av samma författare. 

Henrik pekade på en av karaktärerna på framsidan och sa att ”Den kommer typ från 

Karlsson på taket den här”. Han menade att ”Hon (författaren) har nog tagit lite från 
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Karlsson på taket”. När eleverna samtalade om novellen Skolans farligaste kille kopplade 

de texten till sig själva men det skedde oftast när samtalsledaren frågade om deras 

upplevelser. I exemplet nedan har samtalsledaren frågat om eleverna skulle gjort likadant 

som huvudkaraktären i novellen och alla eleverna svarade ”ja”. 

 
Fredrik: Jag hade gjort det på min lillebrosa. 

[...] 

Samtalsledare: Eller skulle ni, han, huvudpersonen, ville ju gå och berätta för en vuxen. 

Fredrik: Jag skulle inte. 

Simon: Jag skulle inte. 

Fredrik: Först, först skulle jag gjort något på honom, sen kanske jag skulle ha sagt till fröken att han 

gjorde något på mig. 

 

Eleverna berättade hur de själva agerat om de varit i samma situation. Vidare berättade 

Fredrik hur han ansåg att det fungerade på deras skola om de äldre eleverna betedde sig 

illa: ”Men asså våra fröknar, de bryr sig inte om niorna”. Han utvecklade sitt resonemang 

med att ”De (niorna) är för stora. Till exempel om vi kör fotboll på multiplan och sen så 

går dem och så tar dem multiplan från, då säger vi till fröken för de bryr sig inte för de är 

så stora”.  

 

4.5 Visualisering 

Under läsningen av alla texter berättade eleverna att de kunde visualisera berättelsen eller 

delar av den. Hur mycket eleverna kunde visualisera varierade mellan texterna. Det är 

viktigt att här poängtera att eleverna inte själva valde att samtala om detta ämne i 

litteratursamtalen utan att det var en fråga som samtalsledaren ställde i varje samtal. 

Eleverna stannade inte i detta samtalsämne några längre stunder utan gick vidare till att 

diskutera annat. När boken Cirkusdeckarna och äppelmysteriet lästes kunde eleverna 

främst visualisera berättelsen med hjälp av de illustrationer som fanns i texten. Elin 

berättade att hon ”tittat på alla bilder i boken” och att det ”bara är de i boken” som hon 

kunnat visualisera. En annan elev, Lovisa, föreställde sig både ”lite bilder och lite från 

boken”. Utöver illustrationerna i boken bistod textens detaljbeskrivningar till att vissa 

elever kunde måla upp scenen i huvudet. Malin beskrev det som att textens 

detaljbeskrivningar resulterade i att ”man får mer bilder i huvudet och man kan känna ur 

de smakar de olika sorterna”. I Galgbacken förekom det inga illustrationer och eleverna 

fick då frågan om det var enklare eller svårare att visualisera. Både Simon och Alexander 

svarade ”Ja!”, de tyckte att det var lättare att visualisera utan illustrationer. Alice berättade 
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under samtalet att hon kunnat visualiserat scenen när huvudkaraktären befann sig inne i 

en mörk kyrka. Skälet till att hon kunnat föreställa sig scenen var ”att det var ganska 

spännande så det fastnade i huvudet”. En annan elev, Erik, kunde se bilden framför sig 

på ”den rosen som var uthuggen” ur en gravsten. Grunden till att Erik kunde visualisera 

den rosen var att ”de pratade mycket om den” i texten. I litteratursamtalen om 

Cirkusdeckarna och äppelmysteriet kunde Michaela föreställa sig en av karaktärerna 

under litteratursamtalet då ”Henrik sa det tusen gånger. Och Joel sa det en gång. Och jag 

har hört det i boken. Och nu har jag fått det i huvudet”. Eleverna menade att upprepning 

gjorde det lättare för dem att visualisera. 

 

Under läsningen av novellerna I Skymningslandet och Skolans farligaste kille kunde 

eleverna visualisera berättelsen endast vid ett fåtal tillfällen. Elin berättade i 

litteratursamtalet om I Skymningslandet om det karamellträd som fanns i texten: ”Jag 

tänkte träd, det var liksom en stam och sen såg det ut som en karamell (ritade med fingret 

i luften), själva trädet och sen var det massa småkarameller”. Joel berättade att han 

visualiserat ”skymningsfolket, typ allt sånt” och vad de gjorde, men att han inte kunde se 

de platser som karaktärerna besökte. I litteratursamtalet om Skolans farligaste kille sa 

Fredrik att han ”kunde se badlandet som hans kompis skulle åka till” och Erik kunde 

föreställa sig ”hajtanden” som huvudkaraktären fick av sin kompis.   

 

4.6 Öppet för tolkning 

Under detta tema behandlas frågor som uppstod utifrån texterna där svaret är en tolkning 

från individen. Vi syftar inte på de resonemang och frågor som väcks när man läser en 

deckare som handlar om vem som begått brottet. Vi syftar på frågor där berättelsen inte 

ger ett ”rätt svar”, där texten innehåller luckor som gör det möjligt för läsaren att fantisera 

och reflektera. Det var inte alla texter som verkade möjliggöra det för eleverna utan endast 

texterna Galgbacken och I Skymningslandet verkade generera sådana funderingar och 

reflektioner hos eleverna. I litteratursamtalen om Galgbacken samtalade eleverna ofta om 

sådant som inte gick att få något direkt svar på genom texten. De resonerade exempelvis 

om huvudkaraktärens mormor, vem hon var och varför man inte fick tala om henne. 

 
Alexander: […] Det där var ett känsligt ämne, det var liksom känsligt i släkten! 

(Eleverna pratar i munnen på varandra). 

Fredrik: Hon är kanske död. 

Simon: Men varför är hon känslig? 
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Samtalsledare: Ja, det är en bra fråga! 

Alexander: Släkten är känslig! 

Simon: Hon är kanske som en, en du vet, en skorpion. De har ju skal men sen är de jättekänsliga inuti. 

Samtalsledare: Aa, varför tror ni att man inte får prata om henne då? 

Fredrik: För hon är kanske död. 

Simon: Hon är kanske mystisk. Hon kanske bara är så här… 

Fredrik: Hon kanske är död. 

Alexander: Hon kanske dog i någon bilolycka och så kanske de tyckte att det var så sorgligt. 

Fredrik: Inte i en bilolycka, hon var kanske så gammal. 

 

Det var eleverna som tog upp mormodern som samtalsämne. De kunde både fantisera om 

mormodern, men även reflektera över varför hon var gestaltad som hon var i texten. En 

annan fundering eleverna hade och gärna diskuterade var varför det inte stod något 

efternamn på gravstenen huvudkaraktären besökte, det stod bara ”Karolina”. Simon 

menade att ”hon kanske inte ville att man skulle hitta hennes hus och sånt, och adress och 

allting” eller för att ”det där spöket har tagit bort det”. Eleverna höll en lång diskussion 

om detta som övergick till tolkningar om vem Karolina var, om hon verkligen hängdes 

och om hon var spöket i berättelsen. Simon trodde att ”hon (Karolina) kanske bara var 

ett barn för det stod att hon blev född någonting med 1800”. Alexander funderade över 

hängningen: ”det stod ju att hon hängdes. Varför hängdes hon?” men ändrade sig sedan 

och sa ”Jag tror inte Karolina är död. Jag tror hon har fejkat sin död”.  

 

Novellen I Skymningslandet verkade också ge flera möjligheter för eleverna att fantisera 

och reflektera över texten. Ibland var det eleverna själva som initierade diskussionerna 

och ibland var det samtalsledaren som öppnade för diskussion genom en fråga. En 

diskussion eleverna initierade redan under läsningen var att de undrade över hur 

spårvagnen i berättelsen kunde flyga och ”hur det kunde gå på vatten?”. Elin hade tolkat 

det som att ”man kan göra allting i Skymningslandet”. Henrik hade även en annan tanke 

och frågade ”Hur kan det växa karameller på träd?”. Elin hade en fantasi om hur det kan 

ha gått till: ”Man tog först ett äppelkärna sen tog man en karamell och tryckte ihop dom 

sen la man den i jorden så växer dom och blir stora träd så då ramlar det karameller 

därifrån”. Efter att samtalsledaren ställt frågan om varför huvudkaraktären inte kunde gå 

fantiserade eleverna om hur det kom sig och hade olika förslag på varför.  

 
Joel: Det kändes liksom som han hade brutit benet för han hade ju ont och så liksom blev gå, gick såret 

bara bort så kunde man göra allting. Och så var det mycket enklare också. [...] Och sen när man kommer 
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tillbaka till den riktiga världen så har man ju ont. För i skymningslandet så har man inte ont men i 

riktiga världen så har man ont. 

Samtalsledaren: Så skymningslandet är inte den riktiga världen då? 

Joel: Nej. 

[...] 

Elin: Jag tror han ramlat utför en femvåning, fem trappor på samma gång och sen bröt han benet och 

sen har det aldrig läkt för han rör på sig hela tiden. 

Samtalsledaren: Ja för jag tänker att om man bryter ett ben så läker det ju ofta och då kan man ju kanske 

gå lite i alla fall sen. 

Elin: Han kanske har fått någon förfrysning. 

 

Utifrån samtalsledarens fråga reflekterade och diskuterade eleverna om vad som hänt 

karaktären i texten. Likaså resonerade eleverna om skymningsfolket som förekom i texten 

och Elin sa: ”Det tror jag e såna folk som också vad heter, som tar dit barn. Som vill hjälpa 

till och ta dit barn och så är det…”. Joel ansåg att det var de ”som är skadade får åka dit” 

och Malin sa trodde att ”dom kommer dit när de dör”. Själva ämnet ”skymningsfolket” 

togs upp av Elin när eleverna samtalade om upprepningar i texten, men efter 

samtalsledarens fråga gick diskussionen över till vilka de var och hur man hamnade i 

Skymningslandet.  

 

4.7 Sammanfattning av resultat 

Samtliga texter genererade någon form av samtal om handling, karaktärer, textens form, 

visualisering samt kopplingar mellan texten och omvärlden. Samtal om aspekter som var 

öppet för tolkning skedde endast i litteratursamtalen om boken Galgbacken och novellen 

I Skymningslandet. Ämnet genus diskuterades enbart i litteratursamtalet om novellen 

Skolans farligaste kille. I litteratursamtalen om boken Cirkusdeckarna och äppelmysteriet 

samtalade eleverna främst om handling, karaktärer och textens form men gjorde även 

kopplingar till omvärlden. Litteratursamtalen om boken Galgbacken dominerades av 

samtal om textens handling, flertalet kopplingar till omvärlden samt frågor som var öppna 

för tolkning. När eleverna samtalade om novellen I Skymningslandet diskuterade de ofta 

textens form eller uppehöll sig vid resonemang om frågor där texten inte erbjöd något 

enkelt svar. I litteratursamtalet om novellen Skolans farligaste kille dominerade inget 

tema samtalet, utan eleverna samtalade om handling, karaktärer och gjorde kopplingar till 

exempelvis sig själva utifrån texten. 
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5 Diskussion 
Inledningsvis kan det konstateras att alla samtal innehöll tolkningar och analyser av en 

gemensamt läst text och de är då, enligt Tengbergs (2011, s. 12) och denna studies 

definition, litteratursamtal. Alla elever delade med sig av sina upplevelser och förståelser 

av texten, vilka i vissa avseenden skiljde sig åt eleverna emellan. Det blev därmed tydligt 

att läsningen av en text kan kopplas till Rosenblatts (1994, ss. 14, 18, 20) idéer om läsning. 

Det var genom elevernas gensvar som de olika texterna fick sin mening i denna studie. 

Det går också att tolka genom Isers (1978, s. 120) resonemang om att ett litterärt verk 

består av två poler. I denna studie var texterna den ena polen och eleverna den andra och 

tillsammans skapades de litterära verken. Det fanns ingen objektiv existens av texten som 

var den ”rätta” tolkningen utan varje enskild elev hade rätt att göra texten till sin egen. 

Det innebär att denna studies resultat går i linje med tidigare forskning som har 

konstaterat att litteratursamtal är en lektionsaktivitet som främjar elevers språkutveckling. 

Lärare kan med fördel genomföra litteratursamtal med elever för att lära dem och 

synliggöra strategier för att tolka och analysera en text. Litteratursamtalet blir då även 

forum där elever får träna sig i att uttrycka sig och sin åsikt.  

 

Samtliga texter genererade diskussioner om textens handling, karaktärer eller form. Det 

är föga förvånande eftersom att alla texter utgörs av någon typ av handling, de innefattar 

en eller flera karaktärer och de har självklart en form. Huruvida ett eller flera av dessa 

teman dominerade litteratursamtalen är dock av intresse. När eleverna samtalade om 

Cirkusdeckarna och äppelmysteriet var berättelsens handling, form och karaktärer vanligt 

förekommande ämnen vilket kan jämföras med Tengbergs (2011, s. 193–195, 197) studie. 

Vi likställer då med hans begrepp handlingsorienterade läsarter, vilket innebar att 

elevernas fokus låg på att diskutera berättelsens handlingsförlopp. Vi jämför även med 

hans värderingsorienterade läsarter, där eleverna diskuterar handling och karaktärer 

utifrån personliga åsikter. Eleverna i denna studie värderade ofta handlingen som bra eller 

dålig och gjorde ofta förtydligande, eller återberättande, av handlingen. Likaså värderade 

de karaktärers beteenden eller uttryckte sig om karaktärsbeskrivningar. Att värdera 

handling eller karaktärer kan anses vara en form av Rosenblatts (1994, s. 22–27) estetiska 

läsning, eftersom eleverna använde sig av personliga erfarenheter och åsikter för att skapa 

mening av texten. Eleverna samtalade till stor del även om textens form och resonerade 

om varför berättelsen var utformad som den var, vilket kan likställas med Tengbergs 

(2011, s. 220) intentionsorienterade läsarter där författarens intentioner med texten 



  
 

26 

diskuteras. Att litteratursamtalen om Cirkusdeckarna och äppelmysteriet dominerades av 

samtal om handling, karaktärer och textens form kan bero på att ett brott begåtts i 

berättelsen och eleverna riktade uppmärksamheten på att lista ut vem som var den 

skyldige. Det kan kopplas till Rosenblatts (1994, s. 22–27) begrepp, efferent läsning. 

Elevernas fokus under högläsningen låg på att fånga upp information som de kunde 

använda sig av efter läsningen för att lösa brottet. Litteratursamtalen om Galgbacken 

innehöll också till stor del diskussioner om berättelsens handling och karaktärer, kanske 

av liknande anledning. Eleverna ville i dessa samtal skapa klarhet i olika mysterier och 

behövde då samtala om handling och karaktärer. Delar av studiens resultat går även att 

jämföras med Tengbergs (2011, s. 205) betydelseorienterade läsarter i det avseende att 

eleverna i denna studie sökte efter berättelsens röda tråd. I litteratursamtal om Galgbacken 

diskuterade eleverna huruvida huvudkaraktärens mormor var berättelsens mittpunkt till 

vilken övriga händelser var knutna. De försökte med andra ord finna övergripande 

samband. När det gäller diskussioner om textens form i novellerna I Skymningslandet och 

Skolans farligaste kille slogs eleverna av att texterna var korta. De upplevde då texterna 

mer negativt. Elevernas svar kan dock tolkas som att det var negativt att läsningen var 

kort, inte berättelsen i sig. Att litteratursamtalen domineras av diskussioner om textens 

handling, karaktärer eller form kan tyda på att texterna inte innehåller så många luckor 

(se Iser 1978, s. 274-275). Om eleverna inte erbjuds möjligheter att fantisera om sådant 

som inte är tydligt skrivet i texten övergår samtalet till att handla om det som faktiskt står 

skrivet. En del i läsförståelse är att kunna förstå en berättelses handling och kunna återge 

den efter att man har läst. Läraren kan därför välja texter som inte innehåller omfattande 

luckor i sin undervisning för att ge eleverna möjligheten att träna på att återberätta en 

berättelse. Om texten inte innefattar så många luckor behöver inte eleven lägga för 

mycket energi och tankeverksamhet på reflektioner och fantasier för att förstå texten, de 

kan koncentrera sig på det som faktiskt står utskrivet. 

 

Det var endast i litteratursamtalet om novellen Skolans farligaste kille som genus 

diskuterades. Eftersom ämnet var sprunget ur karaktärernas utseende utifrån 

illustrationerna kan det tänkas att karaktärerna i de andra texterna illustrerades mer 

stereotypt, i de fall illustrationer förekom. Galgbacken var den enda text utan 

illustrationer och därmed förekom inte karaktärerna som en bild. Eleverna fick skapa egna 

bilder av karaktärerna och avsaknaden av illustrationer medförde att inget stred emot 

elevernas inre bilder av hur de trodde karaktärerna såg ut, därav aktualiserades inget 
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behov av en genusdiskussion. Tidigare forskning (Eriksson [Barajas] 2002, s. 135–136) 

visade att det var både lärare och elever som initierade genusdiskussioner i 

litteratursamtal. Att det endast förekom i ett av litteratursamtalen i denna studie kan bero 

på att samtalsledaren inte tog upp ämnet i de andra samtalen. Det visade dock att elevernas 

gensvar mot de andra texterna inte genererade samtal om genus. Det betyder inte att 

sådana samtal inte kan genomföras utifrån de andra texterna men att det då kan behöva 

initieras utav samtalsledaren. En möjlighet hade varit att i litteratursamtalen om 

Galgbacken leda in eleverna på en diskussion om hur de fantiserat om karaktärernas 

utseende. De könsnormer som styrt elevernas skapande av inre bilder hade kunnat 

diskuteras och synliggöras. Det är först när eleverna får dela med sig av sina inre bilder 

av karaktärerna som frågor möjligtvis uppstår om hur de egentligen ser ut och hur läsaren 

kan få förståelse för det utifrån texten, om det står skrivet eller om det är skapat av läsaren 

själv. Det som ventileras kan med andra ord styras till stor del av läraren och det är då av 

vikt att denne läst texten noga och förberett relevanta frågor för att leda litteratursamtalet. 

Alla litteratursamtal behöver inte främst ledas av läraren men vill denne aktualisera ett 

ämne utifrån en text kan det behövas stöttning för att leda eleverna in på olika 

samtalsämnen. 

 

Likt Erikssons (Barajas) (2002, ss. 167–173) studie kunde eleverna i denna studie koppla 

texterna till omvärlden. Samtliga texter i denna studie gav upphov till personliga 

kopplingar eller kopplingar till samhället, ibland initierat av samtalsledaren, ibland 

initierat av eleverna. I föreliggande studie förekom det dock inga reservationer från 

eleverna gällande att dela med sig av privat eller personlig information, vilket Eriksson 

(Barajas) kom fram till i sin studie. Boken Galgbacken var den enda som genererade 

historiska och religionshistoriska associationer i litteratursamtalen. Dessa samtal visade 

att eleverna inte hade svårigheter med läsförståelsen på grund av historiska referenser. 

Enligt tidigare forskning (Tengberg 2011, s. 92, 94–95, 106) valde lärare bort texter med 

historiska kopplingar för att minimera hinder i läsförståelsen. Denna studie visade dock 

att historiska referenser inte alltid behöver vara ett hinder utan kan tvärtom generera 

intressanta diskussioner. Lärare kan medvetet välja texter med historiska inslag för att 

kunna diskutera historiska aspekter i jämförelse med dagens samhälle. Litteratursamtalet 

om novellen Skolans farligaste kille var det enda samtal där eleverna inte associerade 

texten till andra medier eller texter. Det kan bero på att eleverna inte läst noveller tidigare 

eller att handlingen liknade mer elevernas vardag och därför gjorde de snarare personliga 
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kopplingar. Att koppla personliga erfarenheter och tankar om sig själv, till exempel ”jag 

skulle inte ha gjort så”, kan jämföras med Tengbergs (2011, ss. 216, 219) 

subjektsorienterade läsarter. Eleverna använde sina egna erfarenheter och åsikter för att 

ge texten en djupare förståelse och mening. Detta är något som elever genom 

undervisningen ska få möjlighet att träna på enligt Skolverket (2017, ss. 253-254). 

Eleverna ska enligt kunskapskravet kunna ”föra enkla resonemang om tydligt 

framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter” (Skolverket 

2017, s. 258) och denna studies resultat visar därmed att litteratursamtal är en 

lektionsaktivitet i vilken detta kan tränas. Föreliggande studies resultat visade också att 

diskussionerna ibland hamnade långt från texten, vilket stämmer överens med vad 

Fagerström (2007) kunde konstatera, nämligen att yngre elever kan ha svårigheter att 

hålla fokus på texten i litteratursamtalet. Likt hennes studie fick samtalsledaren i denna 

studie leda tillbaka diskussionerna till texten, vilket kan betyda att yngre elever behöver 

stöttning i form av en äldre samtalsledare. För att eleverna ska kunna göra personliga 

kopplingar behöver texterna vara elevnära men läraren måste vara aktiv under 

litteratursamtalet för att se till att samtalet till största del handlar om texten. 

 

Att eleverna diskuterade om de kunde visualisera berättelsen berodde förmodligen på att 

det var en direkt fråga ställd av samtalsledaren. Det visar att vilka frågor som ställs är 

också av betydelse för vilka ämnen eleverna samtalar om under litteratursamtalen. Vilka 

texter som var lätta eller svåra att visualisera beror dock inte på frågan utan snarare på 

vilken text de samtalar om. Eleverna nämnde exempelvis att Cirkusdeckarna och 

äppelmysteriet var detaljrik och det då blev lättare att föreställa sig äpplen och till och 

med kunna känna smaken av dem. Elevernas reflektioner kan jämföras med Tengbergs 

(2011, s. 224) metakognitiva läsarter där individen utgår från tankar och läsupplevelsen 

för att undersöka hur dessa påverkar meningen med texten. Genom att sätta ord på sina 

inre bilder och hur de uppkom genom textens form gjorde eleverna en reflektion av sin 

läsupplevelse i förhållande till texten. Likt diskussionen om samtalsämnet genus visar det 

här att samtalsledaren kan anta en betydande roll för litteratursamtalet. 

 

Det var framförallt novellen I Skymningslandet och boken Galgbacken som genererade 

möjligheten för eleverna att fantisera och reflektera över frågor där berättelsen inte gav 

ett ”rätt svar”. Vi liknar dessa möjligheter med Isers (1978, s. 274–275) begrepp luckor. 

Utifrån vårt resultat kan tolkningen göras att I Skymningslandet och Galgbacken innehöll 
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flertalet luckor. Eleverna kunde i litteratursamtalen om dessa texter fundera och diskutera 

angående saker som inte var tydligt utskrivet i texten, som inte förklarades. Texterna gav 

upphov till frågor som inte kunde besvaras med ”ja” eller ”nej” utan varje elev fick 

möjligheten att fantisera, som exempelvis när eleverna diskuterade vad skymningsfolket 

var för några i novellen I Skymningslandet. Det stod inte tydligt skrivet i texten vad de 

var för några utan eleverna fick möjlighet att skapa sin egen bild av skymningsfolket. Iser 

(1978, s. 119) menade att det var i det oskrivna som läsaren hade sin plats och fick 

möjlighet att göra texten till sitt egna litterära verk. Både I Skymningslandet och 

Galgbacken erbjöd detta i större utsträckning än de andra texterna. Tengberg (2011) 

menade i sin forskning att texterna måste skapa ett behov av att tolka dem, annars kan 

inte ett texttolkande litteratursamtal genomföras. Texterna Cirkusdeckarna och 

äppelmysteriet eller Skolans farligaste kille verkade inte stimulera elevernas fantasi och 

behov av att tolka texten på samma vis som de två andra texterna. Denna studies resultat 

visar dock att det gick att genomföra litteratursamtal med texter som inte innehåller så 

många luckor men att resonemang och reflektioner handlar då mer om det som tydligt 

stod skrivet i texten, exempelvis handling och karaktärer. Möjligtvis kan elevernas 

diskussioner om brottet och vem som begått det i texten Cirkusdeckarna och 

äppelmysteriet tolkas som att eleverna förde resonemang om det som inte står skrivet i 

texten. Utifrån litteratursamtalen om denna text var det dock tydligt att dessa endast 

handlade om vem som var den skyldige och att de frågor som uppstod hos eleverna kunde 

besvaras med ”ja” eller ”nej” när texten var läst. Elevernas samtal om det inledande 

kapitlet i Cirkusdeckarna och äppelmysteriet skulle även det kunna tolkas som att 

eleverna diskuterar en lucka i texten. Vi anser dock, utifrån vårt material, att elevernas 

diskussion snarare var mer av ett ifrågasättande om huruvida kapitlet ens borde vara med 

och författarens sätt att skriva än att eleverna fantiserade eller reflekterade över 

handlingen. Därför görs tolkningen att texten inte innehöll några mer omfattande luckor 

som gav upphov till egna tankar och funderingar. En anledning till detta skulle kunna 

vara att författaren i sin strävan att göra boken lättläst för barn och ungdomar inte skapar 

för många luckor. Om läsaren inte behöver fundera på mer än vem som begått brottet i 

boken läser denne kanske texten lättare och snabbare eftersom att inga djupare 

reflektioner krävs. Texter som innehåller många luckor behöver kanske följas upp med 

ett litteratursamtal för att eleverna ska få en förståelse för dem, medan texterna med få 

luckor är lättare för eleverna att läsa och förstå på egen hand. Genom att välja texter med 
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flera luckor ger läraren eleverna möjligheten att träna delar av sin läsförståelse som 

handlar om att tolka och analysera den text som de läst. 

 

I litteratursamtalen om novellerna I Skymningslandet och Skolans farligaste kille fick 

samtalsledaren oftare initiera samtalsämnen än i de övriga litteratursamtalen. Eleverna 

uttryckte sig även mer negativt om novellerna än de andra texterna. Detta kan vara ett 

resultat av att eleverna inte var delaktiga i valet av text när det gäller novellerna. De hade 

inte fått möta texterna innan tidpunkten för litteratursamtalen vilket kan ha medfört att de 

inte hann bekanta sig med novellerna på samma sätt som de hade med Cirkusdeckarna 

och äppelmysteriet och Galgbacken. De sistnämnda texterna var eleverna delaktiga i 

processen att välja ut dem, vilket förmodligen gjorde dem mer motiverade till läsning och 

samtal om dem. Det visar på att om eleverna inte är delaktiga i valet av text kan de behöva 

möta texten i någon form innan litteratursamtal sker. Om eleverna får bekanta sig med 

texten innan den läses och samtalas om kan motivationen höjas och en mer utbredd 

diskussion hållas. I det centrala innehållet för årskurs 1-3 i kursplanen för ämnet svenska 

(Skolverket 2017, s. 253) står det att eleverna ska få möjlighet att möta olika texter och 

det blir då lärarens uppdrag att hjälpa eleverna att få en mångfald i sin läsning. Det innebär 

att eleverna inte alltid kan vara delaktiga i textvalet men att läraren kan ha dem i åtanke 

för att höja motivation och läslust. 

 

6 Slutsatser 
Denna studie har visat att olika texter kan ge upphov till att olika samtalsämnen dominerar 

litteratursamtalen. Texter som inte innehåller många luckor kan leda till mer efferent 

läsning, vilket kan vara utmärkt om man vill träna den del av elevernas läsförståelse som 

handlar om att återberätta en berättelses handling. Littertursamtal utifrån denna typ av 

text innefattar fler diskussioner om sådant som är tydligare skrivet i texten, såsom 

handling, karaktärer eller textens form. Texter som innehåller fler luckor kan ge en större 

möjlighet för eleverna att fantisera och reflektera och litteratursamtalen kan då anta en 

mer tolkande och analyserande karaktär. Fokus hamnar då på en mer estetisk läsning och 

hur texten går från att vara en samling ord till att bli ett litterärt verk. Eleverna får 

möjligheten att sätta ord på sin läsupplevelse och sina reflektioner och texten får då sin 

mening i samspel med andra elever. Om läraren använder sig av texter med många luckor 

i samband med litteratursamtal får eleverna möjligheten att utveckla förmågor som att 

formulera sig och kommunicera muntligt samt att analysera skönlitteratur. Texter med 
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flertalet luckor engagerar läsaren då denne måste fylla ut luckorna med sin egen fantasi 

för att förstå texten. Eleven måste alltså göra ett arbete under läsningen men även efter 

läsningen för att skapa en mening av det lästa. Det gynnar litteratursamtalet då det är detta 

meningsskapande och byggande av förståelse i samspel med andra som samtalet grundar 

sig i. Samtalsledaren spelar dock en viktig roll när det gäller att initiera ämnen och välja 

frågor som är lämpliga för den aktuella texten. Det är då viktigt att läraren förbereder 

litteratursamtalet och väljer en text som stämmer överens med dennes syfte med 

litteratursamtalet. Ett syfte kan dock vara att ge eleverna möjlighet att styra 

litteratursamtalet mer själv men då bör en text väljas, kanske i samråd med eleverna, som 

ger dem möjligheten till detta. Sammanfattningsvis visade studien att valet av text har 

betydelse för litteratursamtalet då olika texter ger olika mycket utrymme för läsaren att 

reflektera och fantisera. Beroende på detta domineras litteratursamtalen av olika 

samtalsämnen. Det innebär att läraren kan göra medvetna textval för att styra 

litteratursamtalen. 

 

7 Fortsatt forskning 
Då vi fann mycket intressanta aspekter om textvalets betydelse för litteratursamtalet 

genom denna studie hade det varit intressant att bedriva fortsatt forskning inom ämnet. 

En möjlig fortsatt studie hade varit att studera fler typer av texter från fler genrer och 

genomföra litteratursamtal med fler elever. Det hade även varit intressant att studera om 

en annan samtalsstruktur gett upphov till att andra samtalsämnen diskuterades i 

litteratursamtalen eller om litteratursamtalen tett sig annorlunda om eleverna själva hade 

få leda dem.   
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Bilagor 

Bilaga A – Samtyckesblankett 

Hej! 
 
Först och främst vill vi tacka er för deltagandet i vår första studie! Nu är vi igång med vår 
andra studie och ser fram emot att genomföra ytterligare ett forskningsprojekt 
tillsammans med er. För att påminna er om vilka vi är, så är vi två studenter som går 
sista året av grundlärarutbildningen med inriktning förskoleklass och årskurserna 1-3 på 
Linnéuniversitetet i Kalmar.  Vår andra studie riktar även den in sig på litteratursamtal i 
skolan. 
 
Vi kommer att genomföra litteratursamtal med två grupper med cirka 7 elever i varje 
grupp. Dessa litteratursamtal kommer att ledas av oss och vi kommer både att observera 
och filma samtalen. När alla samtal har genomförts kommer de deltagande eleverna att 
bli intervjuade om deras upplevelse av litteratursamtalen. 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.  
 
Om Ditt/Ert barn vill delta och för att kunna använda insamlat material i samband med 
vår uppsats enligt ovan behöver vi både Ditt/Ert samtycke samt Ditt/Ert barns samtycke. 
 
Vänligen fyll i nedanstående talong och lämna den till ansvarig lärare senast 180330. 
 
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. 
 
-------✂------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Samtycke för (elevens namn) _________________________________________________ 
 
Jag/Vi samtycker till att material, där mitt/vårt barn finns med, får användas enligt ovan 
 
Eleven: JA ( ) NEJ ( )  
 
Elevens underskrift ________________________________________________________ 
 



  
 

II 

Vårdnadshavaren: JA ( )    NEJ ( )  
 
Vårdnadshavarens underskrift _________________________________________________ 
 
 


