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Abstrakt 
Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka hur lärare implementerar 

litteratursamtal i sin undervisning samt vad de har för tankar om användningen av 

litteratursamtal, exempelvis hur de ser på litteratursamtalets funktion eller 

begränsningar och möjligheter. Eftersom Aidan Chambers anses som en auktoritet inom 

ämnet ”diskutera vad man läst”, relaterar vi vårt resultat och analyserar utifrån 

Chambers tankar om boksamtal. Ett sådant ”samtal” bör enligt Chambers innefatta 

frågor om personliga upplevelser samt oklarheter och mönster läsaren stött på i texten.  
 

Resultatet grundar sig på intervjuer med tre yrkesverksamma lärare och observationer 

av respektive lärares elevgrupp vid undervisning i litteratursamtal. Utifrån det 

insamlade materialet går det att utläsa att lärarnas uppfattningar ibland går isär, liksom 

deras sätt att undervisa. Vad som också framkommer i resultatet är att teori och praktik 

inte alltid stämmer överens. Det som framkom i intervjuerna var följaktligen inte alltid 

synligt i observationerna.  
 

De slutsatser som kan dras är att undervisningen på skolan som undersöks inte helt 

bedrivs i enlighet med Chambers, men att det ändå finns potential i upplägget. 

Lektionerna som observerades har flera kopplingar till reciprok undervisning där Barbro 

Westlunds material om Läsfixare är särskilt framtonande. 
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Tack 

Stort tack till de lärare som tog emot oss med öppna armar och delgav sina tankar och 

arbetssätt av och med litteratursamtal. Utan er hade studien inte kunnat genomföras. Vi 

vill också rikta vår tacksamhet till vår handledare Jon Helgason för sin noggrannhet och 

tillgänglighet under skrivprocessen.  
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1 Inledning 
Denna studie undersöker hur lärare använder litteratursamtal i undervisning av elever i 

årskurs fyra, samt vilka möjligheter och begränsningar det har. Litteratursamtal är något 

som framhålls som en bra undervisningsform för att elever ska uppnå god läsförståelse, 

något som i sin tur är viktigt dels för deras framtida yrkesliv, dels för deras sociala och i 

framtiden samhällsdeltagande liv (Shanahan et al, 2010:5; Westlund, 2009:96).  
  

Ett av skolans uppdrag är att elever ska utveckla grundläggande läsförståelse 

(Skolverket, 2017:254–259). Det beror inte minst på att läsning utgör en fundamental 

färdighet som omsätts i många skolämnen utöver svenska, däribland matematik, SO, 

NO samt engelska. Det är således viktigt av flera skäl att som lärare vara väl insatt i 

olika undervisningsformer som gynnar elevers läsutveckling. Elever ska idag även ges 

möjlighet att utveckla kunskaper utifrån att läsa olika sorters texter, samt kunna förhålla 

sig kritiska till den information som finns att tillgå i dem (Fast, 2007:33, 192–193; 

Säljö, 2005:208; Skolverket, 2016:18–19). Det är följaktligen inte tillräckligt att 

undervisningen enbart syftar till att eleverna utvecklar tekniska färdigheter som till 

exempel avkodning av texter. Kunskap om läsning i undervisningssammanhang är 

således viktig att belysa.  
  

Den främsta anledningen till att just litteratursamtal står i fokus för denna studie är att 

den nuvarande läroplanen betonar bland annat samtalet som ett viktigt verktyg för 

elevernas språk-, lärande- och identitetsutveckling (Skolverket, 2017:23). Det innebär 

följaktligen att litteratursamtal som pedagogisk metod är intressant att belysa. Studiens 

frågeställningar har på så vis en tydlig koppling till och relevans för vår kommande 

yrkesroll. 
 

I studien har vi valt att använda begreppet litteratursamtal istället för boksamtal. 

Därvidlag följer vi den terminologi som Tengberg (2011) etablerar i sin avhandling om 

litteratursamtal. Ytterligare en anledning till att vi valt att använda begreppet 

litteratursamtal är för att vi inte på förhand visste om lärarna använde fristående texter 

eller böcker i undervisningen. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur litteratursamtal används i årskurs fyra, samt att 

belysa litteratursamtalets pedagogiska möjligheter och begränsningar. De 

frågeställningar som ligger till grund för detta arbete är:  

 

• Hur säger sig lärare arbeta med litteratursamtal i undervisningen av årskurs fyra?  

• Vilka pedagogiska möjligheter och begränsningar har litteratursamtal?  

• Hur går litteratursamtal till i praktiken?  

2 Bakgrund 

I följande avsnitt kommer vi inledningsvis presentera studiens teoretiska utgångspunkt, 

Chambers modell av boksamtal (2.1). Därefter följer en kort översikt av tidigare 

forskning (2.2). Avslutningsvis redogör vi för två undervisningsmaterial som idag 

används vid litteratursamtal i skolan: Läsfixarna och En läsande klass (2.3).  

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Chambers samtalsmodell har sin utgångspunkt i observationer av olika former av 

boksamtal. Det innebär att han tillsammans med kollegor bland annat observerat vänner 

som vid olika tillfällen diskuterat böcker de läst (2011b:102). Syftet med dessa 

observationer var att ta reda på vilken typ av samtal som pågår mellan vana läsare, för 

att följaktligen kunna identifiera en bra samtalsmodell. Med utgångspunkt i 

observationerna identifierar Chambers det han kallar ”the three sharings” som 

kännetecknar ett bra samtal. Det Chambers (2011b:103–107) benämner som ”sharings” 

översätts i följande text till ”utbyte” (Chambers 2011a:135–141).  Dessa former av 

utbyten låter sig sammanfattas på följande vis:  
 

• Sharing enthusiasms. Denna form av utbyte innebär att vänner delar med sig vad 

de tyckte var bra eller mindre bra med boken. Till bokens positiva sidor räknas i 

detta sammanhang överraskningar och sådant som fått dem att vilja fortsätta 

läsa. I det som var mindre bra diskuteras sådana element i boken som gjort 

läsarna otillfredsställda, och eventuellt fått dem att sluta läsa (Chambers 

2011b:103–104). 
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• Sharing puzzles/difficulties. Under detta utbyte diskuterar vännerna sådant de 

upplevde som otydligt i boken. Det kan vara en särskild händelse i boken eller 

slutet som gjort en eller flera läsare förvirrade. En text kan upplevas olika 

beroende på vem som läser den. Det kan det därför vara bra att dela med sig av 

sina respektive tolkningar. Så småningom kan diskussionen leda till att vännerna 

kommer fram till en gemensam slutsats, alternativt att de inte håller med 

varandra men accepterar respektives tolkning. Denna del återspeglar ofta det 

första utbytet, sharing enthusiasms, eftersom det är lätt att tappa intresset för ett 

innehåll om man inte förstår det (Chambers 2011b:104–105). 

• Sharing connections/discovering patterns. Den tredje formen av utbyte handlar 

om att dela med sig av mönster och kopplingar man upptäckt i sin läsning 

mellan den aktuella boken och annan litteratur. Chambers (2011b:105) menar att 

människor konstant letar kopplingar mellan olika ting för att förstå och skapa 

mening. Om människor inte kan se något tydligt mönster tenderar de att skapa 

ett eget, allt för att det ska bli en logik i det de ser och gör. Detta menar 

Chambers (2011b:105), att människor även gör under tiden de läser.  
 

Chambers konkluderar att dessa utbyten kan ”triggas” av fyra grundfrågor som en lärare 

kan förhålla sig till i ett litteratursamtal (Chambers, 2011b:164). Frågorna är avsedda att 

börja med ”tell me”, eller ”jag undrar” som uttrycket har översatts till på svenska 

(Chambers 2011a:180). Anledningen till att samtliga frågor bör börja med ”tell me” 

eller ”jag undrar” snarare än uttrycket ”varför” motiverar Chambers med att det 

sistnämnda kan uppfattas som negativt eller examinerande (2011b:136).  
 

De fyra grundfrågorna lyder enligt följande:  

• Jag undrar, fanns det något du gillade med boken?  

• Jag undrar, fanns det något du inte gillade med boken?  

• Jag undrar, fanns det något du inte förstod med boken?  

• Jag undrar, kunde du se eller upptäcka några mönster?  
 

Enligt Chambers (2011b:133) är grundtanken med ”jag undrar”-metoden att vuxna ska 

förevisa att de är genuint intresserade av elevernas personliga upplevelser och 

tolkningar. Lärare bör följaktligen inte ge svar som exempelvis ”fel”, ”dumt”, ”det var 

inte svaret jag sökte”, som återkoppling på elevernas ståndpunkter. Konsekvensen av att 

lärare ger intryck av att det finns rätt och fel svar kan leda till att eleverna uppfattar sina 
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upplevelser som mindre betydelsefulla och således väljer att inte dela med sig av sina 

tankar (Chambers 2011b:133). 
 

2.2 Tidigare forskning 

Följande delavsnitt baseras till övervägande del på Tengbergs (2011) studie om 

litteratursamtal och litteraturreception i skolan. Hans studie syftar huvudsakligen till att 

undersöka vilken betydelse samtalet har för elevernas utvecklande av 

receptionsförmågan (Tengberg, 2011:29). Resultatet i studien antyder att det 

texttolkande samtalet bidrar till att eleverna bland annat förbättrar receptionsförmågan 

och ger underlag för nya infallsvinklar av den lästa texten (Tengberg, 2011:310). 

Tengberg (2011:299–312) betonar emellertid att lärarens förhållningssätt och 

textsamtalens utformning påverkar vilka pedagogiska möjligheter och begränsningar 

samtalet har.  
 

Som tidigare nämnts framhåller Läroplanen samtalet som en viktig undervisningsform 

för bland annat elevernas språkutveckling. Trots det finns det en vanlig föreställning 

bland lärare att litteratursamtal tar mycket tid, ibland för mycket tid i förhållande till alla 

kunskaper ämnet syftar till att utveckla (Tengberg, 2011:297; Langer 2005:143). Enligt 

Tengberg (2011:297) är det emellertid inte tiden i sig som är problemet utan snarare 

lärarnas bristande insikter om vilka typer av kunskap litteratursamtal kan ge i utbyte.  
  
I ett litteratursamtal kan maktfördelningen te sig annorlunda i förhållande till den 

traditionella undervisningen då elevernas personliga upplevelser och erfarenheter 

bemöts och bedöms som likvärdiga i relation till lärarens (Tengberg, 2011:297). 

Eftersom det i skolans läroplan finns uttryckt att undervisningen ska bedrivas i 

demokratiska arbetsformer (Skolverket, 2017:2) borde följaktligen den typen av 

maktfördelning vara eftersträvansvärd. Dessutom behöver inte litteratursamtal vara en 

arbetsform som tar bort tid från svenskämnets andra delar eftersom bland annat kunskap 

om olika texters uppbyggnad samt ord- och begreppsförståelse utvecklas i korrelation 

med bedriven undervisning i litteratursamtal (Langer, 2005:143). Det ena behöver 

således inte utesluta det andra.  
 

Utöver ovanstående fördelar med litteratursamtal nämner Tengberg (2011:312) i sin 

studie att arbetsformen kan bidra till att eleverna utvecklar språkliga verktyg som 

hjälper dem att sätta ord på sina läsupplevelser. Litteratursamtal kan medföra att 
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oklarheter som uppkommit under läsningen blir till klarheter istället. Samtalet kan också 

innebära att läsning kan bli en form av social aktivitet som kan bidra till att texten får en 

koppling och relevans till elevernas omvärld och personliga erfarenheter (Tengberg, 

2011: 312).  
 

Avslutningsvis pekar forskning på att litteratursamtal kan vara en lämplig metod att 

tillämpa när avsikten är att eleverna ska utvecklas till självständiga läsare. Samtalen ska 

variera mellan lärare–elev och elev–elev och behandla frågor om texten, erfarenheter 

samt tolkningar (Duke & Pearson, 2017:108). Fielding, Anderson och Pearson (1990) 

framhåller diskussion av centrala frågor om och till en text, som viktigt för att en 

utveckling av läsförståelse ska ske.  
 
2.3 Undervisningsmaterial att tillämpa vid litteratursamtal 
 
Följande är en beskrivning av två undervisningsmaterial som används vid tillämpning 

av litteratursamtal i skolan idag. Materialen Läsfixarna och En läsande klass 

återkommer i studiens resultatavsnitt (4) och vi har följaktligen valt att göra en 

beskrivning av dem. 
 
2.3.1 Läsfixarna  

Läsfixarna är en undervisningsform som har sin utgångspunkt i reciprok undervisning. 

Reciprok undervisning är den svenska översättningen på reciprocal teaching, vilket 

förkortas RT och benämns hädanefter sålunda eller enligt den svenska översättningen. 

Det som karaktäriserar RT är bland annat att lärare och elever turas om att anta rollen 

som ledare i undervisningen. Vidare har undervisningsformen sin utgångspunkt i fyra 

huvudstrategier: predicting, question generating, summarizing samt clarifying 

(Palincsar & Brown, 1986:772). Syftet med att växla ledarrollen är att eleverna inte 

enbart ska få ta del av lärarens tankar och kunskap, utan även varandras (David Pearson 

& Leys, 1985:4).  
 

Läsfixarna är en försvenskning av den elevanpassade fyrstrategimodellen Oczkus 

(2003) utformat, där samtliga strategier inom reciprok undervisning blivit personifierade 

(Westlund, 2009:79). Oczkus (2003) namngav strategierna till Paula the Predictor, 

Quinzy the Game show host, Clara Clarifier och Cowboy Sammy Summarizer (Green, 

2015). Strategierna har på svenska istället blivit tilldelade namnen Spågumman Julia, 

Nicke Nyfiken, Fröken Detektiv och Cowboy-Jim med lasso (Westlund, 2009:79) där 
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respektive strategi har en särskild funktion eleverna ska använda för att utveckla sin 

läsförståelse. 
 

Av lärarhandledningen till Läsfixarna framgår det att den första läsfixaren, Spågumman 

Julia, har egenskapen att kunna se in i framtiden, något som ska illustrera behovet av att 

ha en föraning om vad en bok eller text kan tänkas handla om. Eleverna kan till exempel 

få frågor om vad de tror kommer hända eller vilka personer de kommer att möta i text. 

Frågorna kan uppkomma både i början, mitt i eller i slutet av en bok eller text. Nicke 

Nyfiken, som är den andra läsfixaren, är avsedd att få eleverna att stanna upp i sin 

läsning och reflektera över det innehåll de tagit del av. Den färdighet som eleverna 

utvecklar här är att kunna ställa frågor till texten. Den tredje läsfixaren, Fröken 

Detektiv, är avsedd att förse eleverna med verktyg de kan använda när de stöter på 

oklarheter eller svåra ord under läsningen. Eleverna kan bland annat söka upp ord i 

uppslagsböcker och där hitta beskrivningar för vad orden kan betyda. Eleverna 

uppmanas dessutom att diskutera oklarheter tillsammans i klassen. Den fjärde och sista 

läsfixaren, Cowboy-Jim, har i syfte att utveckla elevernas förmåga att sammanfatta och 

diskutera viktiga händelser i böckerna.   

2.3.2 En läsande klass 

En läsande klass är ett projekt som pågår fram till 31 december 2018. Initiativtagaren, 

Martin Widmark har tillsammans med bland annat fem legitimerade och 

yrkesverksamma lärare tagit fram lektionsplaneringar som riktar sig till årskurs 1–6. 

Projektet har som målsättning att öka läsförståelsen bland elever. Projektet har fått stöd 

från Unicef som anser att barn i Sverige ska ges möjlighet till utveckling, eftersom det 

är deras rättighet enligt FN:s barnkonvention (Widmark et al. 2014:8; 

Barnkonventionen, 1989).  
  

En läsande klass utgår, liksom Läsfixarna, från reciprok undervisning. Den har 

dock  inslag från Transactional strategies instruction, vidare benämnd som TSI eller 

transaktionell strategiundervisning, och Questioning the author, vidare benämnd QtA. 

En transaktionell strategiundervisning bygger på RT:s tidigare nämnda huvudstrategier 

där förutspå, ställa frågor, reda ut otydligheter samt sammanfatta innefattas. Utöver den 

reciproka undervisningens strategier, tillämpar TSI en strategi som innebär att eleverna 

ska fördjupa sin förståelse för olika texters innehåll genom att koppla egna erfarenheter 

och skapa inre bilder utifrån texters olika skeenden (Pressley et al., 1992).  



  
 

7 

 
Eftersom Läsfixarna inte erbjuder en strategi som motsvarar detta, har skaparna av En 

läsande klass valt att lägga till ytterligare en personifiering: Konstnären (Widmark et al. 

2014:11). Det långsiktiga målet med TSI är att eleverna på ett naturligt sätt ska kunna 

tillämpa olika strategier under tiden de läser. QtA använder till skillnad från såväl 

reciprok undervisning som transaktionell undervisning, endast två strategier för att 

utveckla läsförståelse: ifrågasättande och diskussion om och av en text. Till skillnad 

från RT och TSI tillämpar man strategierna under tiden man läser istället för efteråt 

vilket gör att eleverna förhåller sig aktiva istället för passiva i sin läsning (Beck & 

McKeown, 2006: 24–29). 
  

En läsande klass använder således en anpassad variant av de personifieringar (i 

Westlunds tappning) av Oczkus strategier som tidigare nämnts (2.2.1). I En läsande 

klass-materialet benämns de personifierade strategierna Spågumman, Detektiven, 

Reportern, Cowboyen och Konstnären. De fyra förstnämnda har samma uppdrag som 

sina motsvarigheter i Läsfixarna (2.2.1). Den femte, konstnären, har som uppdrag att 

utveckla metoder för att visualisera textens innehåll hos eleverna genom att skapa inre 

bilder. När en läsare kan använda sig av alla fem strategier blir den en så kallad 

Stjärnläsare (Widmark et al. 2014:13–15). 

3 Metod 

I följande avsnitt sker inledningsvis en presentation av de tillämpade 

insamlingsmetoderna intervju och observation (3.1). Därefter följer en redovisning av 

urval (3.2) samt inblick i vilken analysmetod som tillämpas vid analys av data (3.3). 

Avsnittet avrundas med en diskussion av den valda metoden (3.4).   

3.1 Metoder och material 

I studien användes två datainsamlingsmetoder: intervju och observation. Intervjuerna 

genomfördes i syfte att få ett bredare perspektiv av hur lärare upplever litteratursamtal i 

undervisningen, än om vi skulle använt oss av enkäter. Observationerna genomfördes 

för att komplettera det som togs upp under intervjuerna, samt för att få en inblick i 

huruvida lärarnas beskrivning stämde överens med det vi fick se. Datainsamlingen ägde 

rum vid tre tillfällen. 
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Intervjuerna genomfördes med tre verksamma lärare och spelades in med hjälp av appar 

för röstinspelning. Intervjuerna var semistrukturerade, det vill säga att en lista med 

frågor som var relevanta i förhållande till studiens syfte var förberedd, samtidigt som 

det fanns utrymme för tilläggsfrågor. Det medförde att informanterna hade goda 

möjligheter att utveckla sina svar (Denscombe, 2016:266). Intervjufrågorna (se Bilaga 

C) var utformade med utgångspunkt i de frågeställningar Tengberg använde för sin 

studie (2011:30). Tengbergs (2011) frågeställningar finns att överblicka i samma bilaga 

som intervjufrågorna (bilaga C). Intervjuerna med lärarna genomfördes enskilt eftersom 

syftet med dessa var att fånga upp deras individuella åsikter och uppfattningar snarare 

än lärarkollektivets. 
 

Observationerna spelades in och antecknades. För att samma saker skulle observeras i 

de olika grupperna utgick observationerna från ett komponerat observationsschema (se 

Bilaga D) som baserades på de svar vi hade fått vid intervjuerna.  
 

3.1.1 Etiska överväganden 

Alla forskare har fyra etiska huvudkrav att förhålla sig till vid insamling och 

sammanställning av data och resultat. Huvudkraven går ut på att samtliga 

uppgiftslämnare ska informeras om att medverkan är frivillig och kan avbrytas när som 

helst (informationskravet). Det ska dessutom tydliggöras att uppgifterna som lämnas 

enbart kommer användas i studien (nyttjandekravet). I kraven ingår att alla 

medverkande ska signera en samtyckesblankett. Deltagare under 15 år måste ha 

målsmans godkännande för medverkan (samtyckeskravet). Dessutom ska det framgå att 

allt insamlat material anonymiseras (konfidentialitetskravet). Tillsammans utgör de 

Individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002:6–14; Stensmo, 2002:26–27). 
  

För att upprätthålla de etiska kraven har samtliga uppgiftslämnare, i barnens fall, deras 

vårdnadshavare, i studien blivit ombedda att underteckna en samtyckesblankett av 

vilken information om studiens syfte och innehåll framgick. I samtyckesblanketten 

framkommer även att den insamlade datan enbart kommer att nyttjas i denna 

undersökning (se bilaga A & B). Andra studier kommer således inte tillåtas använda den 

information vi erhållit.  För att upprätthålla kravet på anonymisering har samtliga 

medverkandes namn i detta avsnitt fingerats och går således inte att koppla till någon 

särskild individ, verksamhet eller plats. De medverkande lärarna har fått benämningarna 
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Almgren, Berglund och Cederqvist. Eleverna i den ena läsgruppen som observerades 

har fått namnen David, Elsa, Filippa och Gunnar, medan de i den andra läsgruppen fått 

benämningarna Hanna, Isa, Jakob och Karl. Namnen är inte elevernas riktiga, men 

korrelerar med deras kön.  

3.1.2 Genomförande 

För att säkerställa skolans samtycke till medverkan tog vi kontakt med såväl rektorn 

som berörda lärare. Eftersom en av oss studenter haft sin VFU på skolan, föll det sig 

naturligt att denna skötte kontakten.  
 

Intervjuerna och observationerna genomfördes vid separata tillfällen, vilket var 

fördelaktigt eftersom det gav eleverna mer tid att få samtyckesblanketterna, som de 

blivit tilldelad av sina lärare, undertecknade av vårdnadshavare. Således fick vi fler 

medverkande elever under observationstillfället.  
 

Inför intervjuerna skrevs en samtyckesblankett liknande den eleverna fick, vilken 

samtliga medverkande lärare fick skriva under. Det genomfördes därefter intervjuer 

med tre lärare som tillhör samma arbetslag och där samtliga arbetar med litteratursamtal 

i årskurs fyra. Varje intervju tog ungefär tio minuter. När dessa var färdiga blev de 

transkriberade inför analys.  
 

Första observationstillfället skedde under en lektion som varade i 60 minuter. 

Majoriteten av eleverna hade fått samtycke till att medverka genom 

samtyckesblanketten som tidigare skickats hem. Två elever fick uttryckligen nekat 

samtycke från sina vårdnadshavare med avseende på röstinspelning. I den ena lärarens 

elevgrupp där en av eleverna som fått nekat samtycke, genomfördes all undervisning i 

helklass. Det medförde att vi, efter konsultation med vår handledare, valde att helt 

utesluta observation i den gruppen. I de andra två grupperna delades eleverna, efter en 

gemensam genomgång, in i mindre läsgrupper vilket gjorde att den andra eleven med 

nekat samtycke kunde uteslutas utan att det påverkade genomförandet särskilt mycket.  
 

Efter första observationstillfället diskuterades huruvida materialet var tillräckligt eller 

inte och ifall ännu ett observationstillfälle vore fördelaktigt. I den ena läsgruppen som 

observerades vid första tillfället hade nämligen tre av fyra elever glömt sina läsfixar-

häften hemma och därför saknades ett moment i litteratursamtalet. Det enda som 
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följaktligen blev observerat i den läsgruppen var de frågor läraren konstruerat själv. På 

grund av det bestämde vi att ännu en uppföljande och kompletterande observation skulle 

genomföras i den aktuella läsgruppen. Denna observation ägde rum veckan därpå.  

3.2 Urval 

Den medverkande skolan utsågs genom ett subjektivt urval (Denscombe 2016:74–75). 

Valet grundades i att en av oss studenter genomfört sin VFU där och hade således 

kunskap om att lärarna på skolan använde sig av litteratursamtal i undervisningen. 

Verksamheten är en kommunal skola belägen i södra Sverige. Tre lärare som tillhör 

samma arbetslag medverkade i indervjudelen. Vid senare tillfällen observerades delar 

av två parallellklasser i årskurs fyra under tiden i samband med att de intervjuade 

lärarna bedrev undervisningen. Eleverna var vid observationstillfällena nivågrupperade i 

tre grupper – mindre goda läsare, mellangoda läsare och goda läsare. Observationer 

gjordes i grupperna med goda och mellangoda läsare. Två av tre ansvariga lärare i 

grupperna hade i sin tur delat in eleverna i mindre läsgrupper med cirka fyra elever i 

varje läsgrupp. Eftersom två elever (och deras vårdnadshavare) inte gett samtycke till 

medverkan i studien, skedde ett bortfall på två läsgrupper där inga observationer 

genomfördes. Totalt observerades två större grupper av totalt tre, samt två läsgrupper av 

totalt sju.  

3.3 Analysmetod  

Analysen av resultatet har sin utgångspunkt i Chambers (2011b) modell för boksamtal. 

Resultatet från intervjuerna och observationerna jämfördes med varandra för att hitta 

likheter och skillnader i vad lärarna sagt i förhållande till det som framkom under 

observationerna. Därefter analyserades resultatet i relation till den modell av boksamtal 

som Chambers (2011b) arbetat fram genom att hitta likheter och olikheter mellan de 

litteratursamtal som vi observerade och det Chambers betecknar som ett bra boksamtal. 

En redogörelse av boksamtalsmodellen går att överblicka under 2.3.  

3.4 Metoddiskussion  

Vi valde intervju som metod baserat på den karaktär vi ville att svaren skulle få. Svaren 

skulle vara möjliga att utveckla för att få en rättvis bild av lärarnas perspektiv. 

Semistrukturerade intervjuer var således en användbar datainsamlingsmetod. Samtidigt 
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som vi hade utgångspunkt i de förutbestämda frågorna fanns det möjlighet att ställa 

följdfrågor. Insamlingsmetoden medförde emellertid att sammanställningen av resultatet 

blev svårare att tematisera eftersom svaren vid intervjuerna emellanåt såg mycket olika 

ut.  
 

Intentionen med ljudinspelningar under observationerna var att de skulle fungera som 

dokumentation vi kunde gå tillbaka till för att få en återblick av det som diskuterades i 

litteratursamtalen. På grund av mycket bakgrundsljud och elever som pratade i mun på 

varandra, uppnådde inte ljudinspelningarna våra förväntningar. Dessbättre antecknade 

vi under samtliga observationstillfällen, vilket gjorde att observationerna ändå kom till 

användning i studiens resultat. Ett annat problem som uppstod när vi valde att använda 

röstinspelning var att två elever fick nekat samtycke till att medverka i studien. Det är 

möjligt att de eleverna kunde deltagit i studien om vi enbart valt att föra anteckningar 

under observationerna, vilket skulle ha kunnat ge oss ett bredare underlag.  
 

Det var fördelaktigt att använda ett subjektivt urval eftersom kontakten mellan en av oss 

studenter och verksamheten redan var etablerad. Det var således oproblematiskt att 

kontakta rektor och berörda lärare. Vi vill också framhålla att det var fördelaktigt att på 

förhand ha viss kännedom om hur lektionerna är utformade för att kunna förbereda ett 

lämpligt observationsschema. Att vara bekant med platsen, lärarna och eleverna är dock 

inte alltid en fördel eftersom det finns en risk att man kan kommer till observationen 

med förutfattade meningar av hur lektionen kommer gå till. Det kan medföra att 

resultatet blir snedvridet (Denscombe, 2016:89).  

4 Resultat och analys  

I följande avsnitt presenteras resultat och analys från den data som samlades in. 

Inledningsvis diskuteras studiens frågeställningar utifrån ett lärarperspektiv (4.1). 

Avsnittet fortsätter sedan med en redogörelse utifrån det som framkom under 

observationerna (4.2). Avslutningsvis sammanfattas resultatet i en komprimerad text 

(4.3). 
 
 
4.1 Litteratursamtal utifrån ett lärarperspektiv 
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Av lärarintervjuerna kan man utläsa att litteratursamtal har tre huvudfunktioner i 

undervisningen. Den första funktionen är begreppsförståelse som innebär att elever 

genom litteratursamtal kan lära sig nya ord och därigenom utveckla ett större ordförråd. 

Den andra funktionen som framkommer i intervjuerna är att litteratursamtal enligt 

lärarna är roligt och bidrar till att elevernas intresse för litteratur ökar. Den tredje och 

sista funktionen handlar om att eleverna genom att samtala om litteratur får möjlighet 

att utveckla en djupare förståelse av sina läsupplevelser samt lära sig mer om olika 

texters budskap. Berglund sammanfattar litteratursamtalets möjligheter på följande vis:  
 

Det finns så mycket olika litteratur som man kan lära sig, att väcka nyfikenhet, att det är kul 

att läsa. Sen är det ju att få ett bättre språk, man får mer ord. Författare vill ofta förmedla 

någonting om man läser berättande texter och vad är budskapet.... Så det är mycket man 

vinner. Jag ser ju litteraturen som kärna i svenskämnet. Allt utgår från det. – Berglund 

 

Det Berglund nämner om elevernas förbättrade språkbruk i samband med bedriven 

litteraturundervisning är en tydlig återspegling av det som nämnts i tidigare forskning. 

Såväl Langer (2005:143) som Tengberg (2011:312) nämner att ord- och 

begreppsförståelse är en av de färdigheter litteratursamtal kan bidra till att eleverna 

utvecklar.  
 

När fokus hamnar på litteratursamtalets begränsningar finns det en aspekt som blir 

särskilt betonad under två lärarintervjuer. Begränsningen handlar om att en del elever 

kommer oförberedda till lektionerna, vilket både Almgren och Cederqvist upplever som 

problematiskt. Det som är viktigt att poängtera i sammanhanget är att det inte är 

litteratursamtal i sig som tycks medföra denna begränsning, utan snarare det upplägg 

lärarna använder sig av. Det som diskuteras i litteratursamtalen baseras på läsläxor som 

eleverna förväntas ha gjort utanför skolan. Det är följaktligen upp till varje elev att ha 

läst de angivna sidorna och komma till lektionerna förberedd. Både Almgren och 

Cederqvist är överens om att denna begränsning hade kunnat undvikas om man 

genomförde läsningen gemensamt på plats istället. Cederqvist anser emellertid att det 

fyller en särskild funktion att inte göra läsningen tillsammans eftersom hen vill att 

eleverna ska få läsupplevelser hemma.  
 

Ja, alltså, det är ju nästan två olika. Här vill vi att de ska lästräna hemma, de ska förbereda 

sig och ta lite eget ansvar. Det blir inte samma sak, men man kanske hade behövt, och det 

gör vi ju till viss del, att man balanserar det, så man även lästränar och tolkar texter 
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tillsammans. Men svårigheten med de här boksamtalen vi har som läxa är ju just när de inte 

gjort eller har med sig grejerna. Då blir det svårt. – Cederqvist 

 

Ett intressant utfall av intervjuerna är att vi konstaterar att det finns skilda uppfattningar 

bland de tre lärarna. Berglund, som ansvarar för gruppen med goda läsare, har inte alls 

samma uppfattning som de andra lärarna. Hen medger förvisso att eleverna ibland 

kommer oförberedda, men att det ofta löser sig genom att eleverna, när de diskuterat 

färdigt ofta har tid över och då kan nyttja tiden till att läsa ifatt. Till skillnad från 

Almgren och Cederqvist nämner Berglund att den enda begränsningen litteratursamtal 

har, är tid.  
 

Begränsningarna är tid. Jag skulle vilja ha mer tid till det, annars… Jag ser inga nackdelar, 

utan det är bara fördelar med det, men att man skulle vilja ha mer tid till att läsa mer och 

kanske lägga mer tid på högläsning och att de får läsa tyst i egna böcker. Det saknar jag, 

faktiskt. – Berglund 

 

I ovanstående citat framkommer inte specifikt litteratursamtalet som en tidskrävande 

aktivitet, utan snarare själva läsandet. Det innebär att Berglunds uppfattning inte 

stämmer överens med det Tengberg (2011:297) beskriver, som handlar om att lärare 

anser att litteratursamtal som undervisningsform tar mycket tid. 
 

Under intervjuerna får lärarna möjlighet att uttrycka vilka typer av diskussionsfrågor de 

föredrar att använda i ett litteratursamtal. Såväl Almgren som Cederqvist beskriver att 

en kombination av öppna och slutna frågor är gynnsamt för eleverna. Almgren anser 

emellertid att det finns svårigheter med att blanda olika former på frågor eftersom 

eleverna i den läsgrupp hen ansvarar för inte förstår att vissa frågor kan ha fler än ett 

”rätt svar”. På frågan om Almgren upplever att slutna frågor leder till begränsade 

elevsvar svarar hen på följande vis:  
 

Hmm, det har jag nog fått jobba mycket med. Och så ibland, jag skriver ju frågorna själv, 

när vi har frågor på texten, och då skriver jag ofta dit ”tror du” efter till exempel ”varför”... 

”Varför kom polisen för sent, tror du?” Och då är det många som tror att där bara finns ett 

rätt svar. Så vi har pratat mycket om vad här sista ”tror du” betyder. Men sen är gruppen 

som den är, att det är, vad ska man säga, skulle någon svara lite tokigt skulle det nog vara 

någon som skrattar åt det, och det får man ju också, att alla vill ju inte riktigt svara. – 

Almgren 
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I ovanstående citat framgår det att Almgren upplever den problematik som Chambers 

(2011b:133) menar kan uppkomma om lärare använder frågor som har givna svar.  
 

Berglunds uppfattning om diskussionsfrågornas inriktning skiljer sig från de andra 

intervjuade lärarna då hen explicit uttrycker att öppna frågor i litteratursamtal är att 

föredra. Anledningen är att den typen av frågeställningar ger underlag för givande och 

insiktsfulla diskussioner.  
 

Jag tycker öppna givetvis, och barnen tycker de är svåra. De vill helst hitta svaren direkt i 

texten och när det står såhär ”hur tycker du, hur tror du att”. Det är ju svårt, men där får 

man fram de roliga diskussionerna för det kan ju vara helt olika svar och ibland kan de 

komma ”men jag har ju skrivit såhär, är det fel då” och ”nej det har du ju inte utan det är 

vad du tycker och tänker”. – Berglund 

 

Utifrån Berglunds citat går det att urskilja paralleller till de frågor som Chambers 

(2011b:133) framhåller som eftersträvansvärda i ett litteratursamtal. Frågorna handlar 

om att elevernas personliga upplevelser och tolkningar är de som ligger i förgrunden. 

Berglunds uttalande visar även att hen inte lägger någon värdering i elevernas 

uppfattningar vilket även det kan antas som positivt utifrån Chambers beskrivning 

(2011b:133). 
 
 
4.2 Litteratursamtal utifrån observationer 

I följande delavsnitt redovisas studiens observationstillfällen. Första 

observationstillfället genomfördes i två olika grupper. Den ena gruppen bestod av goda 

läsare medan den andra bestod av mellangoda läsare. Det andra observationstillfället 

genomfördes enbart i den förstnämnda gruppen.  
 

4.2.1 Observationstillfälle 1, grupp 1 

Vid detta tillfälle observerade en av oss gruppen med mellangoda läsare, som Almgren 

är ansvarig för. Lektionen startar med läraren i ledarrollen. Eleverna får frågan om vad 

de tycker om boken hittills och ges utrymme att motivera sina ståndpunkter. De 

diskussioner som uppstår handlar om vad eleverna uppskattar eller inte uppskattar med 

boken, om de stött på något som fått dem att sluta läsa eller kanske istället motiverat 

dem att läsa vidare. Under denna aktivitet framgår tydliga paralleller till Chambers 

utbyte av entusiasm (”sharing enthusiasms”) vars syfte är att dela med sig av varandras 
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upplevelser i läsningen (Chambers, 2011b:103–104). Det framgår också att Almgren 

berör de fyra frågor Chambers (2011b:164; jfr 2.1 i denna studie) anser att en lärare ska 

förhålla sig till i ett litteratursamtal. 
 

När eleverna är klara med att diskutera sina upplevelser och åsikter om boken, går 

läraren vidare med att diskutera begreppet ”genre”. Denna diskussion uppkommer 

oplanerat eftersom den bok som de läser nu tillhör en annan genre än boken de läste 

dessförinnan. Även diskussioner av detta slag har stöd i Chambers teori. Genom att 

diskutera likheter och olikheter i olika texters innehåll och form kan man enligt 

Chambers (2011b:105) skapa sig en bättre bild och förståelse av innehållet.  
 

När gruppen diskuterat färdigt begreppet ”genre”, går Almgren vidare till att samtala 

om de frågor eleverna haft i läxa att besvara till texten de läst. Frågorna är formulerade 

av Almgren och har sin utgångspunkt i att eleverna läser och tolkar texten med 

inriktning på ”raderna, mellan raderna samt bortom raderna”. Frågor på raderna är 

frågor där svaren återfinns i den uttalade texten. Vid frågor mellan raderna räcker det 

däremot inte med att läsa texten för att hitta svaren, man måste dessutom hitta ledtrådar 

i texten att dra slutsatser från. Bortom raderna-frågor kräver att läsaren kopplar text till 

tidigare kunskaper och erfarenheter (Widmark et al., 2014:14). Många frågor är 

formulerade med frågesatsen ”tror du?” vilket lämnar utrymme för olika perspektiv som 

kan vara intressanta att diskutera. Frågorna är utformade i enlighet med hur Chambers 

(2011:133, 136) anser frågorna i ett boksamtal ska se ut. Läraren ger samtliga elever 

möjlighet att delge sina tolkningar och lägger ingen värdering i deras svar. 

Helklassdiskussionen avslutas med att eleverna antar rollen som ”Spågumma” (se 2.3.1) 

och får fundera över och diskutera vad som kan hända i nästkommande kapitel. I detta 

moment finns en tydlig anknytning till reciprok undervisning och transaktionell 

strategiundervisning efter det berör förutspående (Palincsar & Brown, 1986:772; 

Pressley et al., 1992).  
 

Nästa moment av lektionen innebär att eleverna sätter sig i sina läsgrupper och 

redovisar respektives läsfixarroll. Under denna aktivitet är inte ledarrollen längre 

självklar hos läraren utan det är eleverna som styr samtalen. Det framgår följaktligen att 

aktiviteten bygger på reciprok undervisning där eleverna förhåller sig till RT:s 

huvudstrategier (Westlund 2009:79), samtidigt som de får prova på att anta ledarrollen. 
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Läraren deltar inte i diskussionerna i detta moment utan rör sig runt mellan grupper och 

lyssnar.  
 

I den läsgrupp som observerades deltar David, Elsa, Filippa och Gunnar. Detta är första 

lektionen de är i samma läsgrupp och därför har både Elsa och Filippa råkat få 

”Reportern” vars uppgift är att ställa frågor om texten. Elsa och Filippa har båda två 

gjort läxan och frågorna de ställer går allihop att hitta på raderna i texten. När båda 

flickorna presenterat sina frågor om texten tar Gunnar vid. Han har fått karaktären 

”Konstnären” och därför ritat en bild till texten. Bilden föreställer ett vikingaskepp. Den 

fjärde eleven i läsgruppen, David, är ”Detektiv”. David har dock ingen bok med sig och 

frågorna han ställer är frågor de andra kan svara på med ett fåtal ord och utan samtal. 

Eftersom ingen av eleverna bistår med frågor där svaren finns mellan eller bortom 

raderna, uppstår ingen diskussion i gruppen. Vid observationen framgår det att eleverna 

använder benämningar på rollerna från En läsande klass (Widmark et al. 2014), trots att 

de inte arbetar utifrån projektets arbetsmaterial.   
 

Lektionens sista moment är att eleverna får möjlighet att börja läsa det kapitel de ska ha 

i läxa till veckan därpå. Enligt Chambers (2011a:215) kan det vara fördelaktigt att 

förlägga läsning i skolan för att underlätta för de barn som har svårt att få läsro hemma. 

Under tiden de läser går Almgren runt och ser över svaren eleverna lämnat till läxan de 

hade till det observerade tillfället samt kommenterar ifall det är välformulerade svar 

eller om eleven behöver utveckla sina svar ytterligare till nästa gång.  
 

Vid lektionens slut samlar sig gruppen igen och Almgren delar ut nästa veckas frågor 

till texten samt berömmer eleverna för en väl genomförd lektion. Därefter får eleverna 

gå på lunch.  
 

4.2.2 Observationstillfälle 1, grupp 2 

Detta observationstillfälle genomförs av den andra av oss studenter och då i 

elevgruppen med goda läsare, vilken är den Berglund ansvarar för. Lektionen tar sin 

början i ett så kallat legorum för en genomgång i helklass. Denna del av lektionen är 

inte möjlig att spela in eftersom en av eleverna som befinner sig i rummet blivit nekad 

deltagande med inspelning. Det medför att genomgången enbart dokumenteras med 

hjälp av anteckningar, och den elev som inte fick medverka i studien räknas bort. 
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Lektionen inleds med att eleverna ställer frågor till Berglund som handlar om 

kolonisering. Det kan tyda på intresse för bokens innehåll eftersom karaktärerna i boken 

befinner sig i Mocambique, vilket tidigare varit en koloni. Många elever är intresserade 

av hur bokens huvudkaraktär ser ut idag, troligtvis för att se hur väl deras egen 

uppfattning stämmer överens med verkligheten. Det som framgår genom denna del av 

observationen har tydlig koppling till Berglunds egen uppfattning, det vill säga att 

litteratursamtalet kan bidra till att väcka nyfikenhet hos eleverna (se citat under 4.1).  
 

När Berglund uppmärksammat elevernas funderingar går hen vidare med att diskutera 

tidigare veckas resultat av läsläxan. Läsläxan innebär att eleverna hemifrån ska läsa ett 

förutbestämt kapitel i boken ”Eldens hemlighet” och sedan besvara ett antal frågor som 

Berglund formulerat. I diskussionen tar Berglund upp ett urval av de vanliga misstag 

eleverna gjort när de besvarat frågorna som berör kapitlet. De fel som kommenteras 

handlar huvudsakligen om språkliga brister, där eleverna vid olika tillfällen inte gjort 

någon distinktion mellan talspråk och skriftspråk. En del elever har till exempel använt 

ordet ”tjuvade” istället för ”stal”. Berglund tar också upp stavningen för några ord som 

tycktes vara svåra för eleverna. Genomgången har en humoristisk jargong och Berglund 

är noga med att inte peka ut någon särskild elevs språkliga misstag. Som avslutande del 

på genomgången går läraren igenom att man ska vara goda lyssnare och inte stressa med 

boken under lektionen. Hen betonar att samtalet är det viktigaste.  
 

När genomgången är färdig ansluter eleverna sig till sina läsgrupper och går sedan till 

det rum de brukar befinna sig i. Till skillnad från grupp 1 (se 4.2.1) befinner sig inte 

samtliga grupper i ett och samma klassrum utan är utspridda i olika salar. Den grupp 

som vid observationstillfällena blev observerad består av Hanna, Isa, Jakob och Karl. 

Gruppen var placerad i musiksalen.  
 

När läsgruppen kommit till musiksalen sätter de sig ganska utspritt i rummet. Hanna 

intar en position som ledare och klargör respektive ”läsfixarroll” inför nästa veckas 

kapitel i läsläxan. Just denna vecka hade tre av fyra gruppmedlemmar glömt sina häften 

med läsfixarrollerna hemma och samtalet går därför vidare med frågeställningarna (se 

bilaga E) där eleverna ska diskutera sina tolkningar. Det framgår här att Karl missat 

svara på två sidor (A4) av kapitlets frågeställningar i häftet, och därför inte kan 

medverka i större delen av diskussionen. Han väljer då att ägna samtalstiden åt att jobba 

ikapp istället för att lyssna på sina gruppmedlemmars svarsalternativ. Efter en stund 
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kommer dock Berglund in i musiksalen (hen vandrar runt i de olika grupperna) och då 

blir Karl mer delaktig i samtalet. Han läser, likt de andra, upp sitt svar innantill på den 

aktuella frågan varpå han uttrycker något i stil med ”det var smärtsamt för hon”. 

Berglund uppmärksammar den språkliga missen och vägleder Karl med böjningen av 

ordet ”hon”. Det som framkommer i denna sekvens är följaktligen att Berglund inte 

värderar elevernas uppfattning av texten, men däremot deras användning av språket.  
 

En stund efter Berglund lämnat rummet kommer eleverna in på frågan ”vad frågade 

José-Maria Gud om?” varpå Hanna säger att hon är osäker på just den frågan. Isa 

instämmer med Hanna och elevgruppen (alla utom Karl) hjälps åt att reda ut oklarheten. 

Det som uppstår här går att koppla till Tengberg (2011:312) som beskriver att 

litteratursamtal kan bidra till att elever går från oklarheter till klarheter. När eleverna 

konstaterat att de har ungefär samma uppfattning på frågan går de vidare med nästa, den 

som handlar om José-Maria fick något svar från Gud (se bilaga E). I denna fråga blir 

Karl aktiv i samtalet igen, men hans uppfattning stämmer inte överens med de andra 

gruppmedlemmarnas svar på frågan. Karl motiverar sin ståndpunkt genom att hänvisa 

till boken, men Hanna förklarar att det ändå inte är rätt. Att respektera varandras 

tolkningar tycks således inte vara aktuellt i denna läsgrupp.  
 

Litteratursamtalet löper vidare utan några större uppseendeväckande händelser. 

Samtliga elever verkar börja tappa fokus framåt slutet av frågorna och samtalen avtar. 

När Berglund kommer in en andra gång undrar hen om eleverna tagit paus eftersom det 

är så tyst. Hanna svarar då att hon bara behöver lite hjälp med en fråga (hon och Isa 

sitter tillsammans). Berglund har inga invändningar utan är uppmuntrande till att 

eleverna hjälper varandra. Hen är kvar en stund i salen och diskuterar vissa händelser i 

boken med eleverna samt hjälper dem med sista frågan som upplevs som något oklar. 

För att eleverna ska förstå vad de kan måla ger Berglund förslag på hur deras framtid 

kan se ut, att de kanske är föräldrar, bor någon annanstans, är gifta etcetera. Denna 

specifika fråga verkar intressera eleverna och väcka deras tankegångar, men har ingen 

tydlig koppling till kapitlet de läst.  
 

När frågorna är genomgångna har eleverna tid över till att läsa högt för varandra i det 

kapitel de haft i läxa. Samtliga i gruppen verkar dock mer nyfikna på min närvaro än att 

göra det de ska, och slutet av lektionen utnyttjas således inte särskilt effektivt. De lyckas 

dock koncentrera sig de sista tio minuterna.  
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4.2.3 Observationstillfälle 2, grupp 2  
 
Detta observationstillfälle äger rum en vecka efter det första, och då i samma grupp som 

under 4.2.2. Till skillnad från förra tillfället har inte Berglund gått igenom elevernas 

frågehäften och har således inte några synpunkter på deras skriftspråk. Genomgången 

blir följaktligen betydligt kortare än den förra och det enda som Berglund egentligen 

nämner är att eleverna ska skriva bra svar och ta hjälp av varandra. Därefter ansluter sig 

eleverna till respektive läsgrupper.  
 

Likt det som inträffade vid senaste tillfället, intar Hanna en slags ledarposition där hon 

avgör vem det är som ska börja redovisa sina svar på frågeställningarna. Den här 

gången verkar dock ingen vilja koncentrera sig på lektionen utan pratar om saker som 

inte hör till ämnet. Hanna blir tvungen att påminna de andra om att lyssna på henne. När 

de till slut vänder uppmärksamheten till henne är det Isa som ska svara på första frågan. 

Hon tramsar och använder sin ljusaste röst till att läsa upp vad hon skrivit (knappt 

hörbart vad hon säger), och skärper inte till sig trots att Hanna ber om det. Isas 

uppvisade beteende fortsätter därefter uppkomma under större delen av lektionen, av 

oklar anledning. 
 

Det uppstår inte några oklarheter i redovisningen av frågeställningarna under detta 

observationstillfälle. Det enda som problematiseras bland eleverna är huruvida man ska 

besvara frågeställningarna i presens eller preteritum. Det återspeglar första 

observationstillfället där Berglund lade mycket vikt på elevernas språkanvändning.  
 

Denna gång har samtliga deltagare i läsgruppen kommit ihåg att ta med sig sina häften 

med läsfixarrollerna, och Jakob blir den första att redovisa sin personifikation. Han är 

”Cowboy” och ska följaktligen sammanfatta kapitlet och redogöra för de mest 

väsentliga händelser som uppkommit (Westlund, 2009:79). Det gör han utan 

betänklighet. Ingen av deltagarna uppmärksammar Jakobs prestation mer än Isa som 

undrar över antalet tillfällen namnet ”Sofia” dyker upp i Jakobs sammanfattning. Det är 

uppenbart att Isa syftar på att Jakob inte varierar pronomen i sin text, som följaktligen 

kan vara ett resultat av att Berglund lägger mycket vikt på elevernas språkanvändning. 

Vidare reagerar Hanna på att Jakob använder begreppet ”gick” när huvudpersonen inte 

hade några ben, som också tyder på att eleverna har lättare att fastna för detaljer snarare 

än helheten.  
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När det är dags för Isa att redovisa sin personifikation har Berglund kommit in i 

rummet. Isa är ”Konstnär” och visar upp en ritad bild som illustrerar en särskild 

händelse i kapitlet. Isas prestation varken värderas eller diskuteras särskilt ingående utan 

uppmärksamheten riktas ganska omgående på Karl. Han har fått i uppdrag att utgå från 

”Detektiven” och ska reda ut oklarheter och svåra ord i texten. I denna sekvens ställer 

Karl frågor om ord i kapitlet han stött på och troligtvis själv bedömt som krångliga. 

Gruppdeltagarna får gissa vad orden betyder innan Karl avslöjar det ”rätta” svaret. Ett 

av orden som dyker upp är ”formationer” som Berglund hjälper eleverna att definiera 

eftersom det har olika betydelser beroende på sammanhang.  
 

När Karl redovisat sin personifikation är det bara Hanna kvar. Hon har under såväl förra 

observationstillfället som detta intagit rollen som ”Reporter”. Reporterns syfte är att 

ställa frågor om och till texten, vilket Hanna gjort. Ett ytterligare ansvarsområde 

Reportern har i Berglunds undervisning är att ansvara för turordningen i respektive 

läsgrupp. Det är följaktligen en förklaring till varför Hanna intagit en ledarroll vid båda 

observationstillfällen.  
 

Hanna, Jakob och Karl ägnar resten av lektionstiden åt högläsning. Isa är ointresserad 

av att delta och använder sin konstgjorda röst när det är hennes tur. De andra 

gruppdeltagarna tröttnar på hennes beteende och säger till henne upprepade gånger. Det 

får dock ingen effekt och Karl utbrister i slutet att Isa ”fördärvar” lektionen. När det är 

dags för återsamling muttrar han att detta var den sämsta lektionen någonsin. Det kan 

tyda på att det som uppstod under detta observationstillfälle var en tillfällighet.   

5 Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras resultatet som framkommit vid sammanställning av empirin 

(5.1). Därefter avslutar vi studien med förslag till fortsatt forskning (5.2) utifrån det 

resultat vi fått fram. 

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie är att skapa en bild av hur litteratursamtal används i 

undervisning av elever i årskurs fyra. Eftersom studien är kvalitativ och enbart förhåller 

sig till en verksamhet är resultatet och dess slutsatser inte generaliserbara.    
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I den verksamhet där studien genomfördes arbetar samtliga lärare i årskurs fyra 

kontinuerligt med litteratursamtal där olika läsförståelsestrategier ligger till grund för 

samtalets innehåll och utformning. Utifrån såväl intervjuer som observationer 

framkommer det att undervisningen i litteratursamtal inte helt bedrivs i enlighet med 

studiens teoretiska utgångspunkt. Chambers (2011) grundtanke är att elevers 

läsupplevelser är själva byggstenen i ett litteratursamtal och bör således vara det som 

styr samtalets utformning. I relationen mellan de frågeställningar Berglund själv 

konstruerat (se bilaga E) och de personifikationer som litteratursamtalen grundar sig i 

finns uppenbara skillnader. Mycket av det Berglund efterfrågar går, trots hens 

intentioner, att återfinna direkt i boken. De personifikationer (läsfixarroller) eleverna 

intar under litteratursamtalen har också en redan förutbestämd anvisning om vad 

eleverna ska leta efter i texterna och lämnar därför inte utrymme till djupare 

reflektioner. Slutsatsen är följaktligen att den skola som undersöktes har annan 

utgångspunkt än den Chambers (2011) förespråkar.  
 

I studien går det att identifiera flera aspekter i förhållande till tidigare forskning. De 

personifikationer eleverna intar har tydliga kopplingar till de RT-strategier som 

Palincsar & Brown (1986:772) presenterar. Att maktfördelningen i båda observerade 

elevgrupper växlar mellan lärare och elever kan tolkas som positivt då det både är 

representativt för RT (David Pearson & Leys, 1985:4), samt framhålls som en fördel i 

Tengberg (2011:297).   
 

Resultatet förvånade oss till viss del eftersom vi utgick från att lärare inom samma 

arbetslag genomför och uppfattar litteratursamtal på ungefär samma sätt. Det var dock 

en felaktig bild eftersom såväl arbetsmetoderna som uppfattningarna skilde sig åt. Det 

som emellertid utmärker sig främst i studiens resultat och möjligtvis är den mest 

fascinerande iakttagelsen är elevernas engagemang och användning av det svenska 

språkbruket. I den läsgrupp som Berglund ansvarade för var eleverna tämligen 

uppmärksamma på språkliga detaljer sinsemellan. Nästan alla diskussioner som uppkom 

handlade uteslutande om grammatik. Det kan knappast heller beaktas som vanligt att en 

tioårig pojke använder begreppet ”fördärva” till vardags. Eleverna uppfattades ha goda 

kunskaper i svenska språket, och med tanke på Berglunds inriktning på språket i 

genomgången vid första observationstillfället (se under 4.2.2) var det kanske inte så 

konstigt.  
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I relation till tidigare forskning kan sammanfattningsvis följande slutsatser om resultatet 

dras: 
 

• Litteratursamtal kan bidra till att oklarheter som uppstått under läsningen blir till 

klarheter (Tengberg, 2011:312). Denna slutsats har sin utgångspunkt i det som 

framkom under första observationstillfället i grupp 2 (se sida 17) där två elever 

fastnat på en specifik fråga och därefter hjälps åt att reda ut oklarheten.  

• Litteratursamtal kan bidra till att elever utvecklar ett större ordförråd och får ett 

förbättrat språkbruk (Langer, 2005:143, Tengberg, 2011:312). Detta 

konstaterande grundar sig i det andra observationstillfället i grupp 2 där en elev 

uppmärksammade bristen på varierande pronomen i en annan elevs skrivna text 

(se sida 19).  
 

Den främsta begränsningen med litteratursamtal som framkommer i studiens resultat 

tycks vara att upplägget inte ger utrymme till djupare reflektioner hos eleverna. Viktigt 

att betona är dock att denna aspekt inte nödvändigtvis behöver betraktas som en 

begränsning, beroende på vilket syfte litteratursamtal anses ha i undervisningen.  

5.2 Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie bygger på ett redan etablerat undervisningssätt i årskurs 4 där samtliga 

elever på ett eller annat sätt får undervisning i litteratursamtal. Med det konstaterandet i 

beaktande skulle det vara intressant att genomföra en studie med samma utgångspunkt 

som denna bygger på, men på en skola där enbart ett urval av eleverna tar del av 

litteratursamtal i undervisningen. Då vore det möjligt att se likheter och skillnader i 

elevernas kunskaper beroende på vilken typ av undervisning de får. Som det ser ut nu är 

det oklart om litteratursamtalet är det som bidrar till elevernas goda språkkunskaper, 

eller om det är andra faktorer som har större inverkan.  
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Bilagor 
Bilaga A – Samtyckesblankett elever 

Hej!  

Vi är två studenter som läser sista året på lärarutbildningen med inriktning mot arbete i 
årskurs 4–6 på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skriver för närvarande vårt examensarbete 
i svenska där vi har för avsikt att undersöka hur litteratursamtal används i 
undervisningen samt vilka möjligheter och begränsningar det har.  

För att kunna genomföra undersökningen kommer vi behöva observera lektioner där 
litteratursamtal ligger i fokus. Vi planerar att spela in de litteratursamtal (enbart ljud) vi 
närvarar vid. Inspelningarna är till för att dokumentera sådana aspekter av boksamtalen 
som vi ämnar analysera i vår studie. All forskningsdata är endast avsedd att användas 
som underlag i vår studie, och kommer även att anonymiseras. Det innebär att inga 
namn eller uppgift om skola kommer uppges i vårt arbete. Det kommer följaktligen inte 
heller gå att utläsa vilka som deltagit i studien.    

För att ha möjlighet att använda insamlat material i samband med observationerna 
behöver vi få vårdnadshavares samtycke. Vänligen fyll i nedanstående talong och lämna 
den gärna till ansvarig lärare så snart som möjligt.  

Genom att du/ni ger samtycke till att ditt/ert barn deltar i studien ger du/ni oss möjlighet 
att utveckla vår kompetens som blivande svensklärare. Stort tack för hjälpen! 
 
Har du/ni frågor eller funderingar får du/ni gärna höra av er till oss studenter eller vår 
handledare.  

Med vänliga hälsningar, 
Lisa Axelsson & Matilda Sandberg 
Mail: la222tb@student.lnu.se  

Handledare: Jon Helgason   

Mail: jon.helgason@lnu.se 

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

Samtycke för _____________________________________________________ 

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

JA( ) NEJ( ) 

 
Vårdnadshavares underskrift  

_________________________________________________  
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Bilaga B – Samtyckesblankett lärare  

Hej!  

Vi är två studenter som läser sista året på lärarutbildningen med inriktning mot arbete i 
årskurs 4–6 på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi skriver för närvarande vårt examensarbete 
i svenska där vi har för avsikt att undersöka hur litteratursamtal används i 
undervisningen samt vilka möjligheter och begränsningar det har.  

För att kunna genomföra undersökningen behöver vi bland annat intervjua några 
verksamma lärare där frågor formulerade ur studiens syfte kommer att beröras. Vi 
planerar att spela in dessa intervjuer (enbart ljud) och sedan transkribera dessa. All 
forskningsdata är endast avsedd att användas som underlag i vår studie, och kommer 
även att anonymiseras. Det innebär att inga namn eller uppgift om skola kommer 
uppges i vårt arbete. Det kommer följaktligen inte heller gå att utläsa vilka som deltagit 
i studien.    

För att ha möjlighet att spela in och använda insamlat material i samband med 
intervjuerna behöver vi få deltagandes samtycke. Vänligen fyll i nedanstående uppgifter 
för att godkänna din medverkan.  

Genom att du ger samtycke till att delta i studien ger du oss möjlighet att utveckla vår 
kompetens som blivande svensklärare. Stort tack för hjälpen! 
 
Har du frågor eller funderingar får du gärna höra av dig till oss studenter eller vår 
handledare.  

Med vänliga hälsningar, 
Lisa Axelsson & Matilda Sandberg 
Mail: la222tb@student.lnu.se  

Handledare: Jon Helgason   

Mail: jon.helgason@lnu.se 

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

Samtycke för _____________________________________________________ 

 
Jag samtycker till att material där jag finns med får användas enligt ovan  

JA( ) NEJ( ) 

 
Deltagandes underskrift _________________________________________________  
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Bilaga C – Intervjuguide  
 
Vilka intentioner har du med litteratursamtal? Vad är syftet med den typen av 
undervisning? Vad vill du uppnå med det? 
 
Hur ser du på din roll som samtalsledare? Vilket ansvarsområde har du, respektive 
eleverna?  
 
Vilka möjligheter/fördelar ser du med avseende på litteratursamtal i undervisningen?  
 
Vilka svårigheter/begränsningar ser du med avseende på litteratursamtal i 
undervisningen?  
 
Vilken betydelse anser du att boken/texten har för samtalet?  
 
Vilka diskussionsfrågor är att föredra i ett litteratursamtal? Öppna eller slutna, samt 
vilka fördelar och nackdelar finns det med dessa?  
 
Hur väljs böckerna ut? Vilka typer av texter söker ni?  
 
Anser du att litteratursamtal har motsvarat dina förväntningar? Utgå från det resultat du 
sett under den tid du arbetat med litteratursamtal.   
 
Ovan nämnda intervjufrågor har sin utgångspunkt i Tengbergs (2011:30) 
frågeställningar som presenteras nedan.  
 

• Vilka är lärarnas didaktiska ambitioner med samtalen? Vilka möjligheter 
respektive problem ser de i texten? Hur ser de på sin egen roll som 
samtalsledare?  

• På vilket sätt urskiljs i elevläsningarna texten som responsförberedande struktur? 
Vilka element eller partier i texten står i förgrunden för elevernas läsning och 
vilka svårigheter upplever de i den?  

• Hur organiseras samtalen och vilka konsekvenser får organiseringen för 
tolkningsarbetet med texten?  

• Vilka läsarter efterfrågas och aktualiseras i samtalen?  
• Vilken roll spelar samtalen för elevernas sätt att urskilja texten som 

responsförberedande struktur?  
• Vilken pedagogisk betydelse tillskriver eleverna och lärarna samtalet? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

IV 

 

Bilaga D – Observationsschema  

Hur inleds lektionen? Vem har ansvaret/driver samtalet? Hur lyder instruktionerna? Vad 
sägs?  
Hur ser gruppindelningen ut? 
 
Kommer alla till tals i gruppdiskussionerna? 
 
Har alla svarat på frågorna? Ändrar någon sitt svar? Har alla gjort läxan? 
 
Vilket undervisningsmaterial används?  
 
Vilka svårigheter/begränsningar synliggörs under samtalen? 
 
Vilka möjligheter/fördelar synliggörs under samtalen? 
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Bilaga E – Diskussionsfrågor i grupp 2 (observationstillfälle 1 och 2) 

Hur förstår man att doktor Raul brydde sig mycket om Sofia? 
  
Vad tänkte doktor Raul att styrka är? 
  
Varför måste Sofia tala med José-Maria? 
  
Hur var det för Lydia att besöka Sofia? 
  
Vad tänkte Lydia om framtiden? 
  
Vad frågade José-Maria Gud om? 
  
Fick han något svar? 
  
Vad hoppades Sofia att de hade gjort med hennes avsågade ben? 
  
Förstod Sofia vad som hade hänt med henne och Maria på stigen? 
  
Vem var Miranda och vad betydde hon för Sofia? 
  
Vem var Mestere Emilio? 
  
Vad hände när Sofia kom fram till vilohemmet där hon ville bo medan hon tränade sig 
på att gå? 
  
Måla en bil av vad du tror att du gör i framtiden. 
_____________________________________________ 
  
Hur klarade Sofia den hemska natten ensam i rullstolen utomhus? 
  
Hur och av vem fick Sofia tröst nästa dag? 
  
Vem var Benthino och vad betydde han för Sofia? 
  
Vad hände i Sofias tankar när hon för första gången gick över golvet? 
  
Varför drog Sofia filten över huvudet, vägrade äta och svara på tilltal? 
  
Vem var Hortensia och vad betydde hon för Sofia? 
  
Hur tror du att Sofia kände sig när Hortensia lämnade vilohemmet? 
  
Måla en bild av Hortensia.  
 
 
 
 


