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Abstrakt 

Jennie Hultebring Ståhl (2017). Att arbeta med litteratursamtal: En systematisk 

litteraturstudie om litteratursamtal i grundskolan. 

Självständigt arbete, Svenska, inriktning 4-6, avancerad nivå, 15 högskolepoäng. 

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. 

  

Följande uppsats är en systematisk litteraturstudie vars syfte är att ge en bild av arbete med 

litteratursamtal i grundskolan. Studien söker svar på litteratursamtalens funktion och effekter, 

samt hur uppgifter kan utformas kring samtalen. Genom systematiska sökningar i relevanta 

databaser har fem studier om litteratursamtal undersökts. Resultatet ger exempel på olika 

tillvägagångssätt för samtalen gällande genomförande och val av metoder, men också hur 

uppgifter i samband med samtalen kan utformas. Litteratursamtal visar sig också ha effekter på 

elevers lärande och utveckling gällande läsförståelse, nya perspektiv och bredare synsätt. 

Dessutom presenteras ett antal svårigheter med denna typ av samtal. Dessa svårigheter är 

främst kopplade till lärarens förmåga att ställa öppna frågor under samtalet. 
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1. Introduktion 

Under min utbildnings andra kurs i svenska fick vi möta ett antal skönlitterära böcker som vi 

diskuterade. På så sätt uppmärksammade jag hur samtal och andra aktiviteter baserade på 

litterära texter skulle kunna vara en del av undervisningen, och då särskilt Gibbons (2013) 

förslag på aktiviteter före, under och efter läsning. Dessa idéer följde mig till planeringen av 

en serie lektioner som jag skulle genomföra under den verksamhetsförlagda utbildningen och 

tanken från början var att lektionsplaneringen skulle generera empiri om litteratursamtal till 

min uppsats. Jag insåg ganska snart att detta skulle bli allt för tidskrävande och valde därför en 

annan aktivitet. Men under detta arbete upptäckte jag bland annat svårigheten med att ställa 

frågor som sätter igång elevernas tankeprocess och jag bestämde mig till slut att använda 

tidigare forskning för att undersöka arbete kring litteratursamtal. 

Från ett lärarperspektiv var detta min första personliga erfarenhet av att arbeta kreativt med 

litteratur. Mina tidigare erfarenheter innefattar i princip bara att eleverna ska, efter att de läst 

klart en bok, skriva en bokrecension utifrån en mall och sedan presentera den inför klassen 

under en svensklektion. Bokrecensioner i all ära men jag är skeptisk till att 

svenskundervisningens syfte, att eleverna ska utveckla sitt språk genom möte med och 

kunskap om ”skönlitteratur från olika tider och skilda världar”, verkligen uppfylls genom att 

fokusera på bokrecensioner så fort eleverna läst ut en bok (Skolverket 2011a, s. 247). 

Skolverket (2011b, s. 6) menar att ”språket utvecklas i samspel med andra”. Därför finner jag 

litteratursamtal som en passande aktivitet utifrån skönlitteratur. Vid en första inblick i detta 

arbetssätt visar det sig finnas flera fördelar med denna typ av samtal. Bland annat går det 

genomföra dessa i både helklass och i smågrupper. Eriksson Bajaras, Johansson och 

Martinsson (2016, s. 7) poängterar dock att litteratursamtal i mindre grupper, jämfört med 

helklassdiskussion, är att rekommendera för att öka elevers möjlighet till utveckling. Samtalen 

verkar dessutom visa en del positiva effekter. 

Eriksson Barajas m.fl (2016, s. 1) hävdar att samtal om texter påverkar elevers läsförståelse, 

tolkningsförmåga och deras arbete med skönlitteratur på ett positivt sätt. När det gäller 

läsförståelse menar Allard, Rudqvist och Sundblad (2001, s. 21) att läsförståelse vilar på två 

ben – avläsning och tankemässig bearbetning. Utan avläsning så läser vi inte och utan 

bearbetning läser man mekaniskt utan att ha en aning om vad man läser. Angående den 

tankemässiga bearbetningen så menar författarna att vi tolkar kontexter utifrån våra 

erfarenheter (s. 14). I linje med det belyser Hesslow (2014, s. 25, 31) att genom samtal om 
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texter verkar deltagarna, utifrån sina individuella erfarenheter, kunna göra olika slags 

kopplingar till texten och utveckla sina perspektiv genom att ta del av andras synpunkter. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Utifrån detta är syftet att, genom systematiska litteratursökningar, samla information om 

grundskolelärares arbete med litteratursamtal. På så sätt vill jag genom tidigare forskning ge 

en bild av hur jag som lärare kan arbeta med denna typ av samtal. Jag avser att söka svar på 

följande frågeställningar: 

 Vilken funktion kan forskare se att litteratursamtal har i undervisning? 

 Vilken typ av uppgifter kan forskare se att lärare utformar utifrån litteratursamtal? 

 Kan forskningen isolera några effekter av litteratursamtal på elevers lärande? 

 

 

2. Metod 

2.1 Datainsamling 

Forsberg och Wengström (2016, s. 82) påpekar att rätt formulering av frågor vid sökning i 

databaser, att tidsbestämma vilka undersökningar som är intressanta, samt att avgränsa språk 

för undersökningarna är viktigt. Utifrån denna studies syfte och frågeställningar valde jag 

därför att söka efter vetenskapliga artiklar och avhandlingar genom ett antal sökord (kursivt 

skrivna). Bortsett från sökningarna i LIBRIS avgränsades i de flesta fall sökningarna först till 

tio år tillbaka (2007-2017) för att sedan avgränsas till fem år (2012-2017). I de fall det var 

möjligt avgränsades även sökningarna till att endast visa resultat som genomgått ”Peer 

Review” eftersom jag i första hand ville ha med artiklar som blivit vetenskapligt granskade. 

Vid varje sökning har en matris fyllts i och i dessa antecknades även samtliga avgränsningar 

mer utförligt. De redovisade matriserna nedan gäller de sökningar som genererat material till 

föreliggande studie. Jag har valt att inte redovisa alla sökmatriser eftersom de flesta sökningar 

som inte genererat i material till min studie, inte gav några träffar. 

Eftersom fokus för studien är litteratursamtal så blev detta ett självklart sökord. Därefter 

valdes även bokprat och boksamtal eftersom det kan vara andra sätt att benämna denna typ av 

aktivitet. Eftersom många undersökningar presenteras på engelska så gjordes ett val att 

översätta alla använda svenska sökord till engelska. I detta fall ledde det till sökorden 

literature talk och book talk, vilka även användes inom citationstecken. Vidare begränsades 
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sökningarna ytterligare till forskning som varit inriktad på undervisning och det engelska ordet 

som då användes var teaching. 

Andra sökord som användes var grundskola, ”elementary school”, ”middleschool” samt 

activit* (inkluderar activity och activities) för att inkludera litteratursamtal som aktivitet. Efter 

läsning av de första utvalda texterna användes även ”book club” och ”group talk” som 

sökord. Samtliga nämnda sökord användes i olika kombinationer, vilket ges exempel på i 

matriserna nedan. 

Sökningarna utfördes i databaser för pedagogik och litteraturvetenskap eftersom denna studie 

behandlar just pedagogiskt arbete kring litteratur. Sökningarna påbörjades i LIBRIS i hopp om 

att hitta relevanta undersökningar i bokform. Sökningar gjordes då på både svenska och 

engelska och genererade till slut fyra utvalda texter (se Matris 1 och 2). 

Matris 1 

Sökmotor/datum 
LIBRIS 

Sökord 
Fritext/ämnesord 

Begränsning 
 

Träffar Urval 1 Urval 2 

#1 

2017-04-24 
Litteratursamtal  11 8 2 

Matris 2 

Sökmotor/datum 
LIBRIS 

Sökord 
Fritext/ämnesord 

Begränsning 
 

Träffar Urval 1 Urval 2 

#1 
2017-04-24 

Bokprat Artikel/kapitel, 
Avhandlingar 

12 2 2 

 

ERIC (EBSCO) och ERIC (ProQuest) användes sedan för att söka träffar inom pedagogik. 

Dessa sökningar resulterade i endast en relevant träff (se Matris 3). Fler sökningar på engelska 

gjordes sedan i databaser för litteraturvetenskap, nämligen JSTOR och MLA¸ men dessa 

genererade dock inga relevanta träffar. 

Matris 3 

Sökmotor/datum 
ERIC ProQuest 

Sökord 
Fritext/ämnesord 

Begränsning 
 

Träffar Urval 1 Urval 2 

#1 
2017-04-11 

Booktalk Peer reviewed, 
2007-2017, English 

5 2 1 
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I matriserna som följer finns en del av den information som enligt Forsberg och Wengström 

(2016, s. 86) måste finnas med vid redovisning av metod. Enligt författarna så bör även 

värdering och urval av artiklar finnas med, vilka redovisas under rubriken ”2.2 Urval”. 

 

2.2 Urval 

Vid sökningarna värderades träffarna i olika steg. Först läste jag igenom rubrikerna för att 

försöka bilda mig en uppfattning om deras relevans. Relevanta träffar för denna studie innebär 

att forskarna på något sätt studerat eller undersökt arbete med lärarledda litteratursamtal i 

grundskolan. Därför valdes i första hand de rubriker som innehöll en antydan om att behandla 

samtal om litteratur i relation till undervisning, och de presenteras i kolumnen för ”Urval 1” i 

matriserna ovan. Vidare lästes abstrakt på dessa artiklar och baksidan på avhandlingarna i 

bokform. Vid denna läsning söktes svar på om urvalet faktiskt behandlade det som antydes i 

rubrikerna. De som efter denna läsning valdes ut, för grundligare läsning i hopp om att de 

faktiskt skulle vara användbara för studien, är redovisade i kolumnen för ”Urval 2”. 

De valda avhandlingarna i Matris 1 är skrivna av Thorson (2005) respektive Tengberg (2011). 

De båda är valda att ha med i studien eftersom de dels verkar undersöka både litteratursamtal i 

sig och dels vilka effekter samtalen kan ha på elevers reception. I den andra matrisen 

genererade sökningen i två utvalda texter, en på engelska och en på svenska. Den engelska är 

en avhandling av Eriksson Barajas (2002). Den valdes eftersom den behandlar autentiska 

boksamtal mellan svenska elever i årskurs 4-7 och deras lärare. Den svenska texten ingår i en 

bok som är skriven av Naeslund (2007). Kapitlet är skrivet av Fagerström och valdes utifrån 

den intressanta delen av titeln ”Boksamtal om livsfrågor i en femteklass”. En engelsk artikel 

fanns i sökningen som presenteras i Matris 3. Den är skriven av Hadjioannou och Loizou 

(2011) och valdes för att den undersöker samtal mellan endast en (blivande) lärare och en elev. 

Dessutom verkar den intressant eftersom den handlar om att diskutera bilderböcker. 

 

 

3. Presentation av studier 

Nedan ges en översiktlig presentation av de utvalda undersökningarnas syfte, metod och 

resultat för att sedan utveckla forskarnas resonemang och resultat, samt samtalens metoder i 

resultatet för denna studie. I beskrivningen av undersökningarnas metoder presenteras deras 

ansats, tillvägagångssätt för datainsamling, den studiegrupp som undersökts, samtalens 

utformning samt om undersökningen är etiskt godkänd. Forsberg och Wengström (2016, s. 73) 
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påpekar vikten av etiska överväganden och att undersökningar som väljs till systematiska 

litteraturstudier ska antingen fått tillstånd från en etisk kommitté eller uttrycka att etiska 

överväganden har gjorts. 

 

3.1 Den dubbla receptionen. Om litteratursamtal mellan elever och deras 

svensklärare (Thorson, 2005). 

Syfte (s. 32): Att klargöra relationerna mellan samtalets parter utifrån lärarperspektiv, 

elevperspektiv, textperspektiv samt perspektivens förhållande till varandra. Ett annat syfte är 

att analysera och beskriva litteratursamtalet utifrån en läsprocessteori och en responsestetisk 

teori med interaktion som centralt inslag. 

Metod (s. 30-36): Undersökningen har en kvalitativ ansats med mycket begränsade 

kvantitativa inslag. Det är en empirisk responsforskning där gruppsamtal mellan tio elever i 

årskurs sju, fördelade i två grupper, och deras svensklärare filmades. Gruppsamtalen var den 

sista delen i ett läsprojekt som denna undersökning ingått i. Eleverna hade även läst en text 

och sedan besvarat en enkät med läsförståelsefrågor samt besvarat en mindre omfattande enkät 

om sina läsvanor. Dessutom räknas tre seminarier in i undersökningen där lärare diskuterat 

bland annat litteraturdidaktik. Under dessa seminarier uppmärksammades en särskild 

strukturerad samtalsmetod nämligen ”Questioning the Author”. 

I denna undersökning behandlar samtalen en biblisk text. I den första gruppen beskrev läraren 

uppgiften som att ”möta en person som vi kan kalla för författare” och att eleverna skulle se 

texten i bilder. För den andra gruppen beskrev läraren att gruppen skulle ”vandra ner i en text”. 

Även denna grupp blev ombedd att tänka i bilder. Läraren poängterade också vikten av att 

eleverna skulle säga till direkt om det var något ord som de inte förstod eftersom uppgiften 

hade med förståelse att göra. 

Etiska överväganden har gjorts inför undersökningen. 

Resultat (s. 38-39, 129-130, 138): Läraren hade ett planerat syfte och en struktur efter vilka 

han styrde samtalen. Han ville aktivera eleverna genom att läsa högt och ställa frågor, 

framförallt autentiska frågor, vilket han gjorde. Interaktionen som dominerade i gruppsamtalen 

var mellan läraren och någon av eleverna. Vid enstaka tillfällen valde eleverna att 

kommunicera med varandra istället för med läraren och då verkade det främst handla om en 

reaktion på något som en kamrat sagt. 
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I och med den skolkontext litteratursamtalen skedde i bildades en traditionell hierarkisk 

ordning. Först läraren som samtalsledare, följt av texten som valts ut av läraren och slutligen 

eleverna. Eftersom den kollektiva läsakten delvis innebar att läraren läste högt kan man se det 

som att eleverna läste texten via läraren, vilket bland annat innefattar hans betoningar och 

uttal. 

Lärarens återkommande kontroller visar att han ville att eleverna skulle förstå innebörden av 

textens ord och uttryck. Dock uppmärksammades inte betydelsen av de svåra orden och 

begreppen i det sammanhang de förekom. 

 

3.2 Samtalets möjligheter. Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan 

(Tengberg, 2011). 

Syfte (s. 29): Att bidra med mer detaljerad kunskap om det texttolkande litteratursamtalets 

pedagogiska möjligheter och begränsningar. 

Metod (s. 49, 55-63): Majoriteten av studiens datamaterial presenteras utifrån en kvalitativ 

ansats som beskriver och förklarar hur litteratursamtal kan möjliggöra lärande. I 

undersökningen studerades fyra lärare och tio klasser varav hälften från årskurs åtta och andra 

hälften från årskurs nio. Lärarna högläste en, bland dem gemensamt bestämd novell för sina 

klasser och direkt därefter fick eleverna i uppgift att skriva ett ”Brev till författaren”. Någon 

dag senare läste eleverna själva om novellen och direkt efter deltog de i ett lärarlett samtal om 

texten. Därefter skrev eleverna ”Brev till författaren, del 2” som även innehöll kommentarer 

om hur eleverna tyckte att omläsningen och textsamtalet påverkat deras uppfattning av texten. 

De aktuella lärarna intervjuades både före och efter arbetet. Även mindre grupper av elever 

från varje klass intervjuades efteråt. Alla samtal kring texten videofilmades och ibland fick 

eleverna frågor av forskaren om deras reaktioner och tankar kring texten för att ge en bild av 

samtalets eventuella effekter på elevernas reception av texten. 

Alla berörda elever och föräldrar informerades om de, vid tidpunkten för studien, gällande 

formella etiska principerna. 

Resultat (s. 261-263, 298): Majoriteten av eleverna uttrycker i intervjuerna och i sina texter att 

samtalet om novellen på något sätt förändrat deras uppfattning om texten, medan en stor del 

menar att det var deras förståelse av texten som ökat till följd av samtalet. Eleverna tycktes, 

enligt forskaren, jämställa ”uppfattning” med ”värdering”. En elev kunde alltså mena att hen 

tyckte likadant om texten både innan och efter samtalet, men ”förstår den mer”. Flera elever 
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uttrycker också hur samtalet bidrog till förtydligande av sådant som de funderat över. Förutom 

det så poängterar Tengberg att det viktigaste resultatet i studien ändå är deltagarnas höga 

värderingar av samtalen som bör ses som ”ett gott argument för att fortsätta 

metodutvecklingen och tillämpningen” av litteratursamtal (s. 298). 

 

3.3 Life and Fiction: on intertextuality in pupils’ booktalk (Eriksson Barajas, 

2002). 

Denna studie innehåller flera undersökningar som har olika syften. Dock presenteras endast en 

av undersökningarna, ”Booktalk dilemmas”, eftersom det är den enda som kan relateras till 

frågeställningarna i föreliggande studie. 

Syfte (s. 79): Studiens syfte är att synliggöra vilka funktioner autentiska litteratursamtal i 

skolan kan ha genom att studera lärare och elever som deltagit i boksamtal under en längre tid. 

Huvudfrågan att besvara för forskaren är hur skolan främjar elevers läsning för nöjes skull. 

Metod (s. 48-53, 57): Autentiska lärarledda boksamtal på en skola i Sverige har filmats. 

Förutom fem lärare studerades 40 elever fördelade på åtta grupper i årskurserna 4-7 som 

ingick i läsecirklar på sin skola. Boksamtalen grundade sig på ”Chambers’ booktalk method” 

och hade som mål att få elever att uttrycka känslor och tankar som väckts vid läsningen. 

Boksamtalen var även inspirerade av läsutvecklingsscheman (LUS). 

Eleverna fick bland en mängd böcker välja ut fyra stycken och utifrån dessa delades de in i 

grupper. Grupperna träffades vid tre olika tillfällen. Vid första tillfället presenterade läraren 

boken och dess författare, eleverna presenterade sig själva och vilken relation de har till 

läsning. Grupperna började även läsa boken tillsammans. Inför andra träffen fick eleverna i 

uppgift att läsa halva boken och till tredje och sista mötet skulle eleverna ha läst klart boken. 

Studien är etiskt godkänd. 

Resultat (s. 88-96): Efter att forskaren analyserat det inspelade materialet kunde flera 

dilemman exemplifieras. Ett handlar om att som lärare hjälpa eleverna att strukturera 

läsningen inför cirkelträffarna, alltså hur eleverna skulle kunna disponera lästiden under 

fritiden och samtidigt ägna sig åt diverse aktiviteter. Ett annat handlar om eventuella 

svårigheter som uppstår när en del elever valt att läsa mer än vad som planerats att diskutera 

under ett samtal. Dessutom synliggörs dilemman som handlar om att arbeta mot specifika mål 

med litteratursamtal parallellt med andra mål som ska arbetas mot i undervisningen. Detta 
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innefattar förutsättningar att kunna förstå en text och forskaren syftar då på ordförståelse för 

att kunna förstå det man läser. 

 

3.4 ”Av boken vet jag vad Exiptionella frågor är”. Boksamtal om livsfrågor i en 

femteklass. (Gudrun Fagerström, 2007). 

Syfte (s. 17): Att diskutera vilka faktorer som bidrar till att existentiella frågor lyfts i samtal om 

text. 

Metod (s. 21, 25-26): Forskaren studerade samtal mellan en lärare och hennes klass med 31 

elever i årskurs fem. Under tiden för studien arbetade klassen med ett läsprojekt och 

behandlade då två böcker. Eleverna delades in i tre grupper och två timmar i veckan 

diskuterades boken under lärarens ledning. Till varje diskussionstillfälle skulle eleverna läsa 

ett visst antal sidor samt utföra diverse skrivuppgifter. Skolan arbetade medvetet med etiska 

och existentiella frågor utifrån skönlitteratur och lektionerna inom projektet utgick ifrån 

elevernas skrivuppgifter för att diskutera denna typ av frågor. 

Information om etiska överväganden presenteras inte. 

Resultat (s. 48, 56): Efter läsprojektet gjorde eleverna en utvärdering som forskaren använt för 

att ta reda på hur framgångsrik deras lärares metod varit gällande behandling av etiska och 

existentiella frågor. Utifrån elevernas svar i utvärderingarna belyser forskaren bland annat 

deras uttalanden om utvecklad läsförmåga och ordförråd samt ökad förståelse av texterna. Hon 

konstaterar också att de elever som gjort mest ”skarpsinniga iakttagelser om form och 

innehåll” är de i gruppen med störst lässvårigheter (s. 56). 

 

3.5 Talking About Books With Young Children: Analyzing the Discursive Nature 

of One-to-One Booktalks (Hadjioannou & Loizou, 2011). 

Syfte (s. 54, 57): Att granska textsamtal mellan blivande lärare och barn för att ta reda på dess 

olika karaktärer för att sedan kategorisera dem. Forskarna utgick från tre frågeställningar som 

jag väljer att presentera på engelska för att de ska få sin rätta innebörd. 

 How did the prospective teachers implement the literature discussion practices taught 

in their coursework? 

  What typology can be developed to describe the booktalks? 

 What are the characteristics of each category? (s. 57) 
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Metod (s. 57-58) Denna undersökning har en kvalitativ ansats. Den innehåller två faser och jag 

har endast valt att använda den första fasen eftersom den involverar barn i de lägre 

skolåldrarna (sex till sju år), medan den andra fasen involverade förskolebarn. 89 stycken 

förstaklasselever parades ihop med varsin blivande lärare att ha boksamtal med i skolan eller i 

hemmet. Samtalen spelades in och/eller så fördes anteckningar av den blivande läraren. 

Med hjälp av sina personliga kontakter, alternativt verksamma lärare, valde de blivande 

lärarna ut elever att ha med i studien och fick deras målsmäns medgivande. 

Resultat (s. 60-68): De tre kategorierna som urskildes är baserade på samtalens diskursiva 

karaktär, det vill säga samarbetet mellan den blivande läraren och eleven. 

”Recitation booktalks” kopplar forskarna till IRE som innebär att läraren påbörjar ett 

samtalsämne (Initiates), eleven responderar (Respond) och läraren värderar (Evaluate) det 

eleven sagt. I dessa fall visade det sig att läraren som samtalsledare ofta misslyckades med att 

bekräfta och följa elevens försök till att leda samtalet. Uppföljningsfrågor var vanliga, dock 

var de ofta av sluten karaktär. 

”True booktalks” innebar att läraren inledde majoriteten av diskussionsämnena, men båda 

parterna bearbetade tillsammans sina tankar kring boken för att förstå den. Dessutom tycktes 

samtliga texter som användes inom denna kategori uppskattas av båda parterna. Till skillnad 

från ovannämnda typ av boksamtal så ställde läraren i dessa fall öppna frågor och tog tillvara 

på de svar som eleven gav. 

”Awkward booktalks” karaktäriserades av en lärare som försökte engagera eleven i ett samtal 

som dessvärre ofta blev ensidigt. Detta berodde på att eleven gav korta svar, ofta bara ett ord 

eller ”I don’t know”, och kunde dessutom verka uttråkad, frustrerad eller förvirrad. 

 

 

4. Resultat 

Resultatet presenteras med föreliggande studies frågeställningar som grund för kategorisering. 

Materialet i de utvalda studierna har först granskats för att matchas med dessa tre kategorier 

och vidare genererade granskningen i ytterligare två kategorier för att tydliggöra arbetet kring 

och med litteratursamtal. Förutom kategoriseringarna som underrubriker tydliggörs studiens 

resultat även genom delkategoriseringar. 
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4.1 Olika sätt att arbeta med litteratursamtal 

Under följande rubriker belyses två litteratursamtals olika funktioner som forskarna studerat. I 

detta fall inkluderar det lärarnas olika sätt att genomföra samtal kring litteratur och vilka syften 

de haft med samtalen. Anledningen till att det endast är två av de fem utvalda samtalen som 

redovisas är brist på beskrivning av genomföranden. 

 

4.1.1 Läsecirklar 

Eleverna som Eriksson Barajas (2002, s. 78) studerade ingick i skolans obligatoriska 

läsecirklar vars syfte var att främja elevers läsning. Utifrån elevernas bokval (bland 7-8 

böcker) delades de in i olika grupper som träffades 30 minuter vid tre tillfällen under två 

veckor. Vid första tillfället läste grupperna igenom början av respektive gemensam bok 

tillsammans med en lärare. I de flesta grupperna höglästes texten av både läraren och eleverna 

och vid enstaka tillfällen läste eleverna enskilt. Till andra träffen fick eleverna i uppgift att läsa 

boken till hälften och fokusera på bokens karaktärer eftersom dessa skulle komma att 

diskuteras. Till sista mötet skulle eleverna läsa ut boken för att prata om vad de tyckte om den 

och varför. Frågor som ingick i samtalen utgick från ”Chambers’ booktalk method” och 

presenteras närmare under kategorin ”Användning av olika metoder vid litteratursamtal”. 

 

4.1.2 Samtal i direkt samband med kollektiv läsning 

Ett annat sätt att utföra litteratursamtal är de som Thorson (2005) studerade. Samtalen innebar 

att en text lästes upp av läraren för att direkt diskuteras av samtliga deltagare. Syftet med dessa 

verkade vara att träna läs- och tolkningsstrategier som eleverna utvecklat under läsåret. 

Innan samtalen påbörjades inledde läraren med att sätta in eleverna i sammanhanget. Därefter 

bad läraren eleverna att utifrån texten tänka i bilder för att tillsammans skapa en film och till 

en av grupperna uttryckte han att gruppen skulle ”möta en person som vi kan kalla för 

författare”. Sedan presenterades texten på något som jag uppfattar som en projektorduk. I detta 

fall var texten indelad i 14 segment, mellan en och ungefär tre meningar långa. Segmenten 

lästes främst upp av läraren men kunde följas av eleverna eftersom de såg den på duken (s. 45-

46). Gruppen diskuterade ett segment i taget för att avslutningsvis sammanfatta sina 

uppfattningar texten (s. 42). 
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4.2 Uppgifter i samband med litteratursamtal 

Förutom litteratursamtalen i sig kan elever tilldelas andra uppgifter i samband med dessa. I två 

av de presenterade studierna redogjorde forskarna för andra uppgifter i samband med 

litteratursamtalen. 

 

4.2.1 Uppgifter att basera samtalen på 

Eleverna som Fagerström (2007, s. 26) följde arbetade med två böcker i sex, respektive fyra 

veckor och träffades för diskussion en gång i veckan. Inför varje träff fick eleverna olika 

uppgifter, förutom att läsa ett visst antal sidor. Deras skriftliga svar använde sedan läraren som 

underlag för diskussionerna. Till varje träff fick eleverna i uppgift att välja ut två eller tre citat 

som de också skulle kommentera. Andra förekommande uppgifter var följande: 

 Skriva en sammanfattning av det man läst 

 Ett inre och ett yttre personporträtt (något som de studerade eleverna tidigare tränat på) 

 En ändring i texten (”Du är Nora. När och hur skulle du vilja gå in i berättelsen och 

ändra på den?”) (s. 26) 

 Skriv ett annat slut (till sista tillfället) 

Detta är ett exempel på uppgifter i samband med litteratursamtal som kan fungera som 

utgångspunkt för litteratursamtal. Ett annat exempel är att låta eleverna reflektera över en text 

och över betydelsen av att samtala om den genom att skriva brev till den som ligger bakom 

texten. 

 

4.2.2 Brev till författaren 

Tengberg (2011, s. 59) studerade elever vars uppgifter i samband med ett litteratursamtal var 

att skriva två brev till författaren, både före och efter samtalet. De deltagande lärarna högläste 

en novell för sina elever och direkt efter fick eleverna instruktioner till det första brevet med 

fyra frågor som skulle besvaras, vilka i första hand var menade som förslag. Dessa frågor 

handlade om vilka tankar texten bidrog till hos eleven, om det var något som eleven tyckte var 

svårt att förstå, om hen kände igen sig i något och varför hen skulle vilja rekommendera boken 

till en kompis. Forskaren beskriver att dessa frågor syftade till att uppmana eleverna till att 

sätta sig in i en fiktiv situation genom att skriva brevet till en person som de inte träffat, i detta 

fall författaren. Detta för att belysa deras personliga och analytiska tankar istället för att återge 

novellens handling. 
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Några dagar senare fick eleverna läsa texten på egen hand, något som följdes av ett 

litteratursamtal i både helklass och mindre grupper. Efter samtalet, oftast en eller två dagar 

senare, fick eleverna i uppgift att läsa igenom sitt första ”Brev till författaren”. Vidare skulle 

de fundera över ändringar och tillägg som de skulle vilja göra i brevet samt berätta hur 

omläsningen och litteratursamtalet påverkat dem och deras uppfattning om novellen (s. 61). 

En sådan typ av uppgift låter elever uttrycka vad de tagit med sig från samtalen och kan 

synliggöra hur samtal om en text påverkat deras uppfattning om den och vilka effekter det 

haft. Tengberg (2011) har studerat eventuella effekter av litteratursamtal på elevers lärande, 

men även Fagerström (2007) redovisar att eleverna som hon studerat uttrycker att de fått ökad 

förståelse, bredare synsätt och andra perspektiv i och med litteratursamtalen. 

 

4.3 Effekter av litteratursamtal 

Inte alla elever uttrycker specifikt att det var samtalet om texten som förändrat deras 

uppfattning av den. Men efter att Tengberg (s. 264) kopplat ihop elevernas skriftliga 

kommentarer samt deras resonemang i samtalen, hävdar han att litteratursamtalen faktiskt 

verkade ha ökat elevernas förståelse av texten. Samtalen förtydligade även tvetydigheter och 

verkade också ha påverkat elevernas läsning av texten på så sätt att de fick syn på saker de inte 

tänkt på tidigare, till exempel sådant som inte är direkt uttalat. En elev berättade om insikten 

att ”berättarens djupa tankar faktiskt kom från en vuxen person” och en annan uttryckte att hen 

”såg saker som var skrivna mellan raderna” efter att ha varit med och diskuterat texten (s. 264-

265). Forskaren hävdar också att samtalet breddat elevernas perspektiv på texten och gjort den 

”öppen”. Det handlar bland annat om hur åtminstone två av eleverna antagit att berättaren var 

en tjej, och att de efter samtalet kommer till insikt om att det faktiskt inte behöver vara så (s. 

267). Utifrån elevernas uttalanden uttrycker forskaren att litteratursamtal på så vis kan ”skapa 

förutsättningar för att urskilja en annan text” (s. 268). 

Elevernas olika perspektiv på karaktärerna har också varit en del av samtalen och verkar ha 

ändrat uppfattningen om dessa hos en del. En elev uttrycker att ”läsningen har inte påverkat 

min uppfattning men det har diskussionen. Jag skulle inte säga att jag vill ta bort något men 

lägga till en del saker” (s. 272). Många av eleverna värderar det faktum att de fått höra 

varandras tankar och åsikter om det de läst eftersom de sällan får göra det (s. 275). En del 

elever uttrycker också att andras och ens egna tankar tillsammans bidrar till nya perspektiv på 

texten (s. 277). 
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Fagerströms (2007) analys av elevernas svar visar att eleverna tillägnat sig nya perspektiv och 

synsätt efter att de diskuterat etiska och existentiella frågor vid litteratursamtalen. Enligt 

forskaren verkar boken satt igång elevernas tankeprocesser och redovisar hur elever uttryckt 

att de lärt sig ”att mobbning gör stor skada”, tror ”mer på en andlig dimension”, samt fått 

insikter om att de inte är själva ”om att vara ensam” (s. 57). Forskaren framför också att 

lärarens aktiva intervention bidrar till att elevernas tänkande utvecklas (s. 59). 

Effekterna av ett litteratursamtal kan bero på både texten och hur samtalet genomförts (s. 56). 

I nästa avsnitt presenteras olika metoder som kan användas vid genomförande av denna typ av 

samtal.  

 

4.4 Användning av olika metoder i litteratursamtal 

Lärarna i de studerade litteratursamtalen har utgått ifrån olika strategier, samtals- och 

frågemetoder. Jag anser att samtliga skulle kunna användas som hjälpmedel vid 

litteratursamtal, även om inte alla av dem är specifikt framtagna för att användas till detta. 

 

4.4.1 Chambers’ booktalk method 

I samtalen som Eriksson Barajas (2002) studerat använde sig lärarna av ”Chambers’ booktalk 

method”. Chambers (2014, s. 128-129) menar att vi genom bra samtal om böcker tillsammans 

med eleverna kan hjälpa dem att också prata om annat i livet. Det finns dock ingen utarbetad 

instruktion för hur man genomför bra litteratursamtal, för det är nämligen något som man lär 

sig genom samtal med personer som redan är bra på det, poängterar han. Däremot kan 

Chambers, tack vare erfarna boksamtalare, bidra med praktiska råd när det gäller att ställa 

frågor som kan anpassas efter olika situationer. 

Chambers (s. 179) pekar ut ”varför?” som ett utmanande ord och en för bred fråga att använda 

vid boksamtal. Han exemplifierar detta genom en elevs uttalande: ”Den här boken var 

jättebra”. Istället för att läraren då frågar eleven ”varför” hen tycker att boken är bra, så 

rekommenderar författaren att läraren ska säga något som kan fungera som en utgångspunkt 

för samtal. Kopplat till exemplet så kan läraren bemöta eleven med ett svar som gör att hen 

börjar prata om vad som är bra i boken och då gärna inleda med ”Jag undrar…” (s. 180). 

Vidare uppmanas läraren att låta elever börja med att prata om allt som de tycker är uppenbart. 

På så sätt skapar eleverna tillsammans en grund för ytterligare förståelse och sådant som de 

enskilt inte tänkt på innan. Det är alltid läsaren som har ”bäst kunskap om sin egen 
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läsupplevelse”, vilket innebär att läraren inte sitter inne på några svar om vad eleverna tycker. 

Läraren ska fungera som samtalets ordförande genom att inleda och låta eleverna säga sitt, 

sammanfatta elevernas uttalanden och efter det möjligtvis yttra sin egen tolkning för att få 

eleverna att lita på sin egen förmåga som läsare och inte styra deras åsikter med sin egen. 

Elever kan ibland be läraren om hens åsikt och Chambers rekommenderar då att uppmuntra 

eleverna till vidare diskussion men samtidigt inte vara avvisande. Ett exempel är att säga: ”Jag 

tänkte berätta det, men James sa just något som lät spännande och jag skulle vilja höra lite mer 

om det innan jag glömmer bort det” (s. 185-186). 

Chambers belyser därmed samtal med så kallad Jag undrar-inriktning. Även om författaren 

poängterar att det inte finns en metod som steg-för-steg beskriver hur man som lärare ska 

genomföra samtal om litteratur, så ger han förslag på hur samtalen kan påbörjas. Han påpekar 

att boksamtalets fokus ska ligga på det som gjort mest intryck på läsarna. För att kunna 

urskilja vad som gjort mest intryck hos sin aktuella grupp med elever, behöver läraren ställa 

fyra stycken grundfrågor som eleverna ska svara kort på. Svaren ska då skrivas ner så att alla 

kan se dem. Grundfrågorna är följande: 

Jag undrar… 

 …om det var något speciellt du gillade i boken? 

 …om det var något du inte gillade? 

 …om det var något du inte förstod eller tyckte var svårt? Om du har några ”frågetecken”? 

 …om du lade märke till några mönster eller kopplingar? (s. 220-221) 

Svaren på frågorna kopplas sedan ihop med varandra och börjar sedan diskuteras, en punkt i 

taget (s. 226). Under samtalet har läraren i uppgift att leda tillbaka eleverna till texten genom 

att söka belägg för deras uttalanden och med jämna mellanrum sammanfatta det eleverna sagt. 

Hen måste också vara beredd på att ställa både allmänna och för boken specifika frågor för att 

hålla igång samtalen (s. 227-228). Allmänna frågor kan till exempel handla om att få eleverna 

att jämföra med andra böcker (s. 229) och specifika frågor hjälper eleverna att uppmärksamma 

nya aspekter, till exempel ”Vilken av personerna blev du mest intresserad av?” (s. 232-233). 

 

4.4.2 Läsutvecklingsschema - LUS 

Förutom att samtalen utgick från Chambers var de även inspirerade av läsutvecklingsschemat 

LUS (Eriksson Barajas 2002, s. 50). LUS är inget schema för litteratursamtal men det skulle, 

enligt mig, kunna användas som ett hjälpmedel för att ta reda på vilken nivå av läsförståelse 

eleverna ligger på. 
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Den nya utformningen av LUS grundas i forskning om hur barn lär sig att läsa. Utifrån tecken 

på läsutveckling, som synliggörs när barn är i samspel med redan läskunniga, har 19 punkter 

tagits fram som följer ”barns successiva upptäckande av strategier”. I den tolfte punkten har 

barnet uppnått alla strategier för funktionellt läsande (Allard, Rudqvist & Sundblad 2001, s. 

53). I punkt 15 belyser författarna att läsningen gått från långsam högläsning till ganska snabb 

tystläsning (s. 83). Tystläsningen har tagit över högläsningen och det kan innebära att eleven 

stakar sig när hen behöver läsa högt. I och med detta fenomen finns det en risk att läraren 

undervärderar elevens läskunnighet. För att kunna göra en bedömning av elevens läsförståelse 

utifrån högläsning behöver läraren vara vaksam på om eleven korrigerar sig själv i läsningen 

eller inte. Om eleven inte rättar sig, eller läser entonigt, kan detta innebära brist på 

läsförståelse (s. 84). Att ställa frågor till texten man läser är ett sätt för att bygga förståelse för 

den, vilket ”Questioning the author” handlar om. 

 

4.4.3 Questioning the author 

Enligt Beck och McKeown (2002, s. 44) använder elever texter, frågor och diskussion för att 

skapa förståelse. Inför litteratursamtalen som Thorson (2005, s. 35) studerat, deltog de 

intresserade lärarna i tre seminarier. Förutom att de diskuterade texter, läsfärdighet, 

litteraturdidaktik och respons- och receptionsteori så uppmärksammades ”Questioning the 

author” som en strukturerad samtalsmetod. 

”Questioning the author” lär elever att reda ut oklarheter i en text under läsningens gång 

istället för att hantera dessa när de läst klart (Beck & McKeown 2002, s. 44). Liksom 

författarna föreslår så är texten som används vid de studerade samtalen uppdelad i flera 

segment. De menar att samtalsmetoden uppmanar läsaren att ställa frågor till texten om vad 

författaren försöker förmedla, samt vilka tankar texten bidrar till. I gruppsamtal om en 

gemensam text samarbetar alla deltagare för att ge texten mening. Detta kan ske genom att en 

elev svarar på en fråga om texten som sedan utvecklas, byggs på eller utmanas av andra elever 

eller läraren. När gruppen klargjort de viktigaste idéerna i segmentet så går de vidare till nästa. 

Författarna påpekar att det är viktigt att som lärare planera och genomföra denna typ av samtal 

utifrån vad man vill att eleverna ska lära sig. Läraren måste även bestämma när man ska 

avbryta läsningen, vilka frågor som ska ställas, hur hen ska följa upp elevernas responser och 

vilka responser som ska lyftas fram (s. 45). Detta fick de blivande lärarna i Hadjioannou och 

Loizous studie lära sig. 
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4.4.4 Responsstrategier 

Hadjioannou och Loizou (2011) studerade 89 blivande lärare när de samtalade med varsin elev 

i årskurs ett om en bilderbok. De blivande lärarna blev inbjudna av forskarna att delta i en kurs 

om ”responsive literature discussion strategies”, vilket jag tolkar som ”responsstrategier för 

litteratursamtal” på svenska. Kursen grundade sig på olika teorier kring ämnet (s. 56). Dessa 

strategier går ut på följande: a) att tillåta eleven reagera på texten under pågående läsning 

istället för att vänta till slutet, b) att i förväg utse tillfällen i boken där man som lärare kan 

stanna upp och be eleven reflektera över exempelvis kommande händelser och koppla till egna 

erfarenheter, samt c) att ställa frågor som kan besvaras både direkt från texten och utifrån egna 

erfarenheter (a) Sipe 2000, b) Barrentine 1996, c) Dickinson & Tabors 2001 se Hadjioannou & 

Loizou 2011, s. 55). 

Trots kunskap om dessa strategier upptäckte forskarna ändå brister i samtalen om bilderböcker 

som tyder på att det finns en del svårigheter med att utföra litteratursamtal. 

 

4.5 Svårigheter med litteratursamtal 

Hadjioannou och Loizou (s. 67-68) redovisar en typ av litteratursamtal som karaktäriseras av 

att eleven var inaktiv och verkade ointresserad. Forskarna observerade hur lärarna i dessa 

samtal ofta började med utmanande frågor som krävde att eleverna läst mellan raderna, utan 

att ta reda på om de förstått texten. Forskarna redovisar även samtal som de kopplade till IRE 

och påvisar att de frågor som de blivande lärarna ställde sällan var av öppen karaktär. Frågorna 

var ofta direkt kopplade till bokens handling eller bilder och även om de ibland verkade låta 

eleven dra egna slutsatser så tydde lärarnas kommentarer på att elevernas svar inte var vad de 

hade tänkt. För att eleverna i dessa fall skulle få syn på det lärarna var ute efter så ställdes 

ledande frågor (s. 61). Thorson belyser det som Dysthe kallar för ”autentiska frågor” som 

innebär frågor utan ett bestämt svar, vilket kräver att eleverna tolkar och reflekterar (Dysthe 

1999 se Thorson 2005, s. 11). Analysen av de studerade gruppsamtalen visar att läraren delvis 

använde sig av denna typ av frågor, men de visar även att eleverna mycket sällan 

kommunicerar med varandra (s. 11). 

Thorson (s. 131) poängterar möjligheten att samtliga deltagare i den kollektiva läsakten styrs 

av gemensamt etablerade normer och handlingsmönster för samtal i skolan. Detta tolkar jag 

som en risk för alla elevers lika möjligheter till lärande och utveckling. Tengberg (2011, s. 

297) poängterar hur den befintliga forskningen visar på hur litteratursamtal i sin ideala form 

kan utmana den traditionella maktfördelningen i klassrummen och istället ge eleverna 
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auktoritet och utrymme för deras personliga reflektioner. Samtidigt belyser han ”ett glapp 

mellan ideal och verklighet”. Han menar att den uppmuntrande forskningen med sina höga 

ambitioner ställs mot verklighetens praktiska utmaningar. Olika praktiska utmaningar 

uppmärksammas av Eriksson Barajas (2002) och tyder på att det inte alltid blir som det är 

tänkt. 

Som nämndes i presentationen så innebär det första dilemmat att läraren försökte hjälpa 

eleverna att disponera sin lästid på fritiden. Läraren påminde eleverna om att första halvan av 

boken skulle läsas till andra cirkelträffen som skulle ske en vecka senare. Till sista träffen 

skulle de läst klart boken (s. 89). Läraren uttrycker att eleverna ska se läsningen som läxa och 

diskuterar med en pojke i gruppen som har fotbollsträning två dagar i veckan till halv sju på 

kvällen. Gruppen räknade tillsammans ut att de har fyra dagar läsning och bör då läsa 20 sidor 

per dag för att hinna läsa halva boken (s. 90). Läraren försökte alltså lära eleverna hur de ska 

planera sin läxläsning för att kombinera det med sina fritidsaktiviteter och det skulle kunna 

bero på att lärarna, efter tio års erfarenhet av arbete med bokcirklar, vet att eleverna behöver 

hjälp med läsplaneringen om de ska hinna läsa hela boken (s. 92). 

I samma diskussion frågar en av eleverna om man får läsa mer än halva boken till andra 

tillfället, vilket läraren tillåter (s. 90). Detta skapar ett dilemma för den tänkta synkroniserade 

aktiviteten. I de fall läraren godkände läsning längre än halva boken poängterade hon att 

diskussionen vid andra tillfället bara skulle komma att handla om första halvan av boken och 

därmed skulle eleverna bli tvungna att i så fall hålla isär de två delarna av boken. Eriksson 

Barajas (2002) ger exempel på en frekvens från en av grupperna där detta dilemma 

synliggjordes. 

 

1. Anja: he’s well brave then in the end you could s [ay but xx] 

2. MARY:                    [yes but we’re not] 

 talking ((Taps with two fingers on Anja’s arm and smiles.)) about 

 the en [d yet] 

3. Anja:  [yeah I] know… (Eriksson Barajas 2002, s. 93) 

 

Läraren avbröt en elev då hen uttryckte tankar om bokens slut. Forskaren menar att detta leder 

till att en del av samtalstiden ägnas åt diskussioner om vad som kan eller inte kan sägas 

eftersom alla inte läst lika mycket. 

Det sista dilemmat som Eriksson Barajas (2002, s. 96) belyser handlar om hur målet med 

läsecirklarna, att främja elevers läslust, ställs mot övriga utbildningsmål som till exempel 
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ordförståelse. Forskaren hävdar att man som läsare måste förstå alla ord i en text för att kunna 

förstå helheten av den och ger ett exempel på när ordförståelsen i en grupp testas. En elev i 

gruppen ombeds att redogöra för en viss händelse i texten. Hen har svårt att komma ihåg ett av 

orden och får hjälp av sina kamrater – ”karantän”. Detta leder till diskussion om ordet, inte 

bara dess betydelse i relation till texten utan också varför ”quarantine is needed” (s. 98).  

 

4.6 Sammanfattning 

Sammantaget av resultatet att döma finns det en hel del att tänka på inför och kring 

litteratursamtal. I resultatet presenteras bara två olika genomföranden av samtal om litteratur 

och jag vill poängtera att dessa endast är exempel. Detsamma gäller även de presenterade 

uppgifterna i samband med litteratursamtal. Dessa skulle i sin tur kunna kombineras beroende 

på samtalets syfte, den aktuella texten och elevgruppen. Gällande metoder eller strategier för 

litteratursamtal visar det sig finnas flera sätt att grunda samtalen på som också beror på vilket 

syfte och vilka effekter läraren strävar efter. Att som oerfaren samtalsledare hålla i 

gruppdiskussioner kring litteratur med elever verkar ställa en del krav på läraren. De 

redovisade svårigheterna med litteratursamtal handlar om allt ifrån att ställa rätt typ av frågor 

till att hjälpa eleverna med att planera sin lästid. Samtliga kategoriseringar i resultatet kommer 

i det följande att diskuteras i relation till varandra. 

 

 

5. Diskussion 

Jag kommer börja med att kort diskutera metoden för denna studie. Vidare diskuteras de olika 

kategoriseringarna för denna studies resultat och avslutas med en diskussion om didaktiska 

lärdomar jag uppmärksammat inför min kommande yrkesroll. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Som framgick i avsnittet om datainsamling så avgränsades alla sökningar, förutom i LIBRIS, 

till tio år tillbaka. Anledningen till avgränsningen var att jag främst ville försöka hitta studier 

som utförts efter att den nya läroplanen tog vid. Denna avgränsning hade även kunnat uteslutas 

vid sökningarna i databaserna för litteraturvetenskap och pedagogik för att eventuellt få fler 

relevanta träffar. 

Gällande urvalen så hade jag möjligtvis kunnat läsa abstrakt för fler av träffarna, men utifrån 

de rubriker jag läst tror jag inte att det hade resulterat i mer material till denna studie. 
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5.3 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen behandlar inledningsvis de olika sätten att genomföra litteratursamtal 

samt uppgifter i samband med samtal om litteratur och dessa diskuteras i relation till de 

metoder och svårigheter som presenterats i resultatet. Vidare diskuteras de ovannämnda 

effekterna av samtalen, strategier och metoder, samt svårigheterna var för sig. Under samtliga 

diskussionsrubriker ingår även didaktiska lärdomar, vilka sammanfattas i slutet. 

 

5.3.1 Olika sätt att arbeta med litteratursamtal 

De obligatoriska läsecirklarna som Erikson Barajas (2002) studerade tror jag kan vara ett sätt 

att göra både lärare och elever vana vid arbete med litteratursamtal. Skolan som forskaren 

studerade hade arbetat med dessa läsecirklar i tio år och ändå presenterades ett antal dilemman 

för samtalen. I samband med att Chambers (2014, s. 128) poängterar att det inte finns en steg-

för-steg-metod för hur litteratursamtal går till, så menar han också att man inte över en dag kan 

lära varken barn eller vuxna hur man samtalar om böcker och inte heller utan hjälp av en 

erfaren. Därmed uppfattar jag det som ett arbetssätt som är svårt att genomföra om läraren inte 

är van vid det på grund av svårigheter som kan uppstå. Jag ser dock utvecklingspotentialen i 

olika sätt att arbeta med litteratursamtal, och eftersom vi alla börjar som nybörjare ska man 

inte vara rädd för att fortsätta utforska möjligheterna med samtalen. 

Att bilda samtalsgrupper utifrån elevernas val av bok tror jag är en fördel för elevernas 

deltagande och engagemang. Dilemmat gällande kombinationen lästid på fritiden och 

fritidsaktiviteter tror jag dessutom skulle kunna minska om eleverna själva fått vara med och 

välja bok utifrån eget intresse. Då kanske de väljer att läsa för att de till exempel tycker boken 

är spännande och på så vis tror jag också att de eventuella effekterna på elevers lärande kan 

öka. 

Att diskutera en text i direkt samband med kollektiv läsning finner jag som ett användbart 

tillvägagångsätt vid behandling av kortare texter eller texter som är lämpliga att dela upp i 

flera segment. Jag tänker mig att det är ett passande arbetssätt att bearbeta dikter eller 

liknande. Med denna form att litteratursamtal behöver läraren inte oroa sig för dilemman som 

disponering av lästid eller att eleverna läst olika långt eftersom läsningen sker kollektivt. 

Svårigheter kring ordförståelse kvarstår dock, men även om det kan ta extra tid från 

diskussionens huvudfokus så anser jag att eleverna har mycket att vinna om läraren använder 

den tiden för att reda ut svåra ord. Jag vill dock förtydliga att svåra ord i min mening är ord 
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som eleverna inte kan förstå endast med hjälp av textens kontext. Eleverna behöver alltså inte 

förstå vartenda ord de läser. Utöver det så kan läraren fokusera på att hålla samtalet igång med 

autentiska frågor. Råden som Chambers ger angående litteratursamtal ser jag som mycket 

användbara när jag som lärare ska förbereda mig inför detta. Även de ”responsstrategier för 

litteratursamtal” som Hadjioannou och Loizou (2011) presenterade finner jag praktiska vid 

kollektiv läsning. De menade att samtalsledaren under pågående läsning ska låta eleverna 

reagera på texten. Detta skulle jag vilja koppla till ”Questioning the author” som då innebär att 

man reder ut oklarheter i texten under läsningens gång. 

”Questioning the author” som lässtrategi finner jag även lämpligt att lära eleverna eftersom de 

även läser individuellt. Oklarheter som eleverna inte lyckas reda ut när de läser själva skulle de 

sedan kunna ta med som diskussionspunkter vid ett litteratursamtal, likt de uppgifter som 

Fagerström (2007) presenterat i sin studie. 

 

5.3.2 Uppgifter i samband med litteratursamtal 

Att diskutera texter utifrån elevernas egna, skriftligt uttryckta, tankar uppfattar jag som en 

användbar metod för att skapa effektiva och givande samtal. För det första tror jag att det då är 

lättare att som lärare låta eleverna ha ordet och för det andra tror jag att det är ett bra sätt att 

introducera litteratursamtal. Om samtalen dessutom baseras på sådant eleverna själva 

reflekterat över så tror jag att det kan engagera dem mer i samtalet. Läraren kan i förväg 

planera frågor som ska diskuteras och genom att utforma en del av dessa frågor som uppgifter 

till nästkommande samtal tror jag att en trygghet kan skapas för eleverna eftersom de också 

kan förbereda sig inför diskussionen. Risken kan dock bli, precis som Thorson (2005) 

uppmärksammade i sin studie, att eleverna styrs av lärarens uppfattningar genom hens frågor. 

Därför tror jag återigen att Chambers råd kan vara till nytta. När jag som lärare väl har 

kunskap om hur frågor kan utformas så tror jag att dessa kan användas för att skapa mer 

spontana samtal om och kring litteratur. 

Liksom den ovannämnda typen av uppgift, skulle även ”Brev till författaren” kunna användas 

som utgångspunkter för diskussion. Men jag finner även uppgiften som användbar eftersom 

eleverna också då får en chans att skriftligt förbereda sig på samtal om texten i fråga, även om 

inte breven i sig ligger till grund för samtalet. I uppgiften ”Brev till författaren” skulle eleverna 

som sagt berätta hur de tyckte att samtalet hade påverkat deras syn på texten. På så vis kunde 

Tengberg (2011) få syn på vilka effekter samtalet haft. 
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5.3.3 Effekter av litteratursamtal 

Att elever både muntligt och skriftligt får uttrycka sina uppfattningar om litteratursamtalens 

effekter verkar vara ett bra sätt för att synliggöra möjligheterna med dessa samtal. För det 

första verkar samtalen lett till en ökad förståelse av själva texten eftersom deltagarna 

tillsammans förtydligade oklarheter. Detta tycker jag hänger ihop med ett av de centrala 

innehållen för årskurs 4-6, nämligen ”berättande texters budskap” (Skolverket 2011a, s. 250). 

En av eleverna i Tengbergs studie uttryckte sin ökade förståelse specifikt genom att referera 

till läsning mellan raderna. Att eleverna uppskattat att få ta del av andra elevers tankar och att 

de tillsammans skapade nya perspektiv, är ett argument varför jag uppfattar litteratursamtal 

som värdefulla. Eriksson Barajas m.fl. (2016, s. 1) uttrycker att samtal om text kan få elever 

”att reflektera över existentiella och samhälleliga frågor” och Fagerström (2007) redovisar att 

eleverna i hennes studie uttryckt hur diskussionerna om etiska och existentiella frågor satt 

igång deras tankar och bidragit till nya synsätt. Mitt andra argument är att Skolverket (2011b, 

s. 8) uttrycker precis detta, att undervisningens syfte är ”att eleverna ska utveckla sitt språk, 

den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden” genom ”diskussioner om livsfrågor 

utifrån litteraturen”. 

 

5.3.4 Användning av olika metoder i litteratursamtal 

Att få elever att prata och skapa bra samtal har jag personligen upplevt som ganska svårt. Jag 

tror absolut att Chambers råd för litteratursamtal är lämpliga att utgå ifrån för att skapa en 

förståelse för hur samtalen skulle kunna utformas. Även om författaren uttrycker att han bara 

förmedlar råd och att det inte finns en färdig modell eller steg-för-steg-beskrivning, så tror jag 

att det finns en risk att oerfarna samtalsledare använder Jag undrar-inriktningen till punkt och 

pricka. Risken är att samtalet skulle kunna bli styrande för att läraren vill få med alla frågor 

och vill ha dem besvarade av alla elever som deltar. Att läraren först ställer de fyra inledande 

frågorna, struntar i att följa elevernas tankar kring dessa och direkt fortsätter med allmänna 

och specifika frågor, ser jag också som en eventuell risk. Men i det stora hela finner jag 

”Chambers’ booktalk method” som en väldigt bra grund för hur samtal om text kan utföras. 

Även om LUS i sig inte är gjort för att användas i litteratursamtal ser jag det ändå som ett 

användbart material vid genomförande av kollektiv läsning. Allard, Rudqvist och Sundblad 

(2001) hävdar att högläsning blir en allt mindre del ju mer läskunniga eleverna blir. Därför 

anser jag LUS som tillämpningsbar vid högläsning för att kunna urskilja vilken punkt eleverna 

uppnått. När det handlar om att använda LUS vid kombinationen högläsning-litteratursamtal 

finner jag det dock problematiskt eftersom författarna poängterar att läraren behöver vara 
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vaksam på flera saker när eleven läser. Om en oerfaren samtalsledare även måste fokusera på 

till exempel frågor som ska ställas så skulle det kunna bli för mycket att hålla koll på. 

Inte heller ”Questioning the author” är i första hand utformat för litteratursamtal. Jag finner 

den ändå som en lämplig strategi att lära eleverna för att de ska kunna använda den vid 

individuell läsning. Dessutom ingår ”lässtrategier för att förstå och tolka texter […] för att 

urskilja texters budskap” i det centrala innehållet för årskurs 4-6 (Skolverket 2011a, s. 249). 

”Questioning the author” som lässtrategi skulle kunna läras ut vid kollektiv högläsning för att 

ge eleverna exempel på hur de kan arbeta med den och hur de kan tänka om de stöter på 

svårigheter i en text. 

De responsstrategier som Hadjioannou och Loizou (2011) uppmärksammade kan som tidigare 

nämnts kopplas ihop med ”Questioning the author”. Om läraren läser högt för eleverna så bör 

hen låta dem reagera under tiden läsningen pågår. Detta ser jag dock som problematiskt vid 

både högläsning och individuell tystläsning eftersom det på så sätt blir avbrott i berättelsen och 

det kan ta tid att reda ut en del oklarheter. Ett alternativ är att eleverna får skriva ner det de inte 

förstår när läraren läser, och vid individuell läsning kan de dessutom skriva upp sidnummer för 

att kunna gå tillbaka till det exakta ställe där svårigheten uppstod. Att som lärare i förväg 

kunna förutspå var i texten frågetecken kan uppstå bland eleverna kräver att man känner sina 

elever. Enligt Eriksson Barajas m.fl. (2016, s. 7) är det viktigt att vara väl förberedd och jag 

skulle vilja tillägga vikten av att vara väl insatt i texten, framförallt när det gäller att diskutera 

en gemensam text med eleverna. Det skulle också kunna underlätta för läraren när hen ska 

ställa frågor om texten, både direkt från den och mellan raderna. 

 

5.3.5 Svårigheter med litteratursamtal 

De svårigheter som synliggjorts i studierna verkar för det första handla om lärarens förmåga 

att ställa rätt frågor för att skapa ett bra samtal. Återigen tror jag att en bra grund är att läraren 

har kunskaper om hur man ställer öppna frågor samt är väl insatt i texten. Att ställa frågor 

verkar även vara kopplat med hur läraren följer elevernas resonemang och detta menar 

Eriksson Barajas m.fl. (2016, s. 1) kan öka elevers läsförståelse. Hadjioannou och Loizou 

(2011) kopplade en del av de studerade samtalen till IRE och menade att frågorna i denna typ 

av samtal ofta var slutna. Eriksson Barajas m.fl. (2016, s. 2) påpekar dock att IRE kan vara 

effektivt men riskerar också att försvåra lärandet eftersom eleverna lär sig att svara rätt utan att 

ha lärt sig något. När samtalet fungerar engagerar det istället elever i det egna lärandet. Enligt 

min uppfattning handlar det fortfarande om att ställa rätt frågor. Jag tror att detta innebär att 
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jag som lärare ställer frågor av öppen karaktär men också frågor som går att besvara utifrån 

vad som indirekt står i texten. Elever får därmed chansen att koppla texten till egna 

erfarenheter eller åsikter, samt träna på att gå tillbaka och leta efter ledtrådar i texten för att 

kunna besvara frågor. På så sätt tror jag även att risken för att eleverna påverkas av lärarens 

uppfattningar minskar. 

Det andra handlar om just lärarens påverkan på elevernas svar, vilket jag kopplar till de 

traditionella klassrumsnormerna. Normen att läraren sitter inne med rätt svar och att eleverna 

endast ska prata när de blir tilldelade ordet verkar finnas i de flesta teoretiska ämnena och jag 

tror att det kan vara ett hinder för givande litteratursamtal. Om dessa normer är etablerade så 

misstänker jag en risk att eleverna kommer vilja ha lärarens bekräftelse på att hens svar är det 

som läraren tänkt, samt att eleverna inte diskuterar utan att läraren ställer frågor. Dessa normer 

kan därmed krocka med lärarens förhoppningar om ett bra samtal. Lärarens upplevelse av att 

eleverna inte diskuterar tror jag skulle kunna undvikas om alla parter från början är införstådda 

med litteratursamtalens syfte, vilket också poängteras av Eriksson Barajas m.fl. (2016, s. 7). 

Två av de dilemman som Eriksson Barajas (2002) presenterade i sin studie handlar om 

disponering av lästid, alltså hur mycket eleverna ska läsa under ett visst antal dagar, och 

direktiv om hur mycket av berättelsen som ska behandlas vid kommande diskussionstillfälle. 

Dessa problem skulle möjligtvis kunna undvikas om läraren istället väljer ett tillfälle att 

presentera vad som förväntas av eleverna och vilka riktlinjer som finns inför samtalen. Detta 

anser jag lämpligt att diskutera tillsammans med eleverna för att ge dem inflytande i 

undervisningen och för att kunna jämföra lärarens förväntningar med vad eleverna anser 

rimligt. Läraren kan då tillsammans med eleverna bestämma läsningens omfattning, hjälpa 

dem att planera lästid om det behövs och alla kommer då ha läst lika långt inför diskussionen. 

Till sist så kan läraren i samband med klassens gemensamma beslut förbereda eleverna på ord 

som skulle kunna uppfattas som svåra i texten. Återigen krävs det att läraren känner sina 

elever men jag tror att det kan vara ett sätt att förbereda eleverna. Det kanske till och med gör 

dem nyfikna på texten och det kan förebygga risken för diskussioner kring ordförståelse vid 

det faktiska samtalet om själva texten. 

 

5.4 Sammanfattning 

Utifrån resultatet vill jag framför allt belysa tre didaktiska lärdomar som jag kommer ta med 

mig i min framtida roll som lärare. Den främsta lärdomen är vikten av att ställa rätt frågor 
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under ett litteratursamtal. Frågor som innebär att eleverna kan svara utifrån sina egna tankar, 

utan att ta hänsyn till lärarens uppfattningar, verkar skapa bra samtal som kan bidra till elevers 

ökade ordförråd, läsförståelse och perspektiv. Chambers poängterar som sagt att läraren ska 

vara gruppens ordförande som inleder samtalet, låter eleverna ha ordet och ibland sammanfatta 

det eleverna sagt. Detta leder mig in på den andra lärdomen som handlar om att följa upp det 

eleverna säger. ”Litteratursamtal i sin ideala form innebär lärande genom dialog”. Så inleder 

Eriksson Barajas m.fl. (2016, s. 1) sin text om litteratursamtal. Det ska bidra till lärande genom 

att eleverna medverkar aktivt i samtalen, menar de (s. 2). I rollen som samtalsledare ingår att 

läraren lyssnar, ställer frågor och följer elevernas spår, men samtidigt håller fokus på syftet 

(Eriksson Barajas m.fl. 2016 s. 7), vilket för oss vidare till den tredje lärdomen, nämligen 

förberedelser. De olika studierna visar hur litteratursamtal kan ha olika syften. Syftet verkar 

sedan vara det som styr vilka frågor som är lämpliga för att rikta samtalet åt ett bestämt håll. 

Därmed är förberedelserna inför ett litteratursamtal viktiga (Eriksson Barajas m.fl. 2016, s. 7). 

Även om inte syftet med samtalet är uttalat för eleverna så ligger huvudansvaret på läraren 

som samtalsledare att hålla fokus och vara förberedd på det oförutsedda. 

Avslutningsvis handlar dessa lärdomar om att läraren måste ha kunskaper om frågor och 

kunna leda samtalet i riktning mot dess syfte genom att fånga elevers resonemang och bygga 

vidare på dessa. Jag hoppas och tror att dessa lärdomar är till hjälp när jag inom en snar 

framtid träder in i min yrkesroll som lärare.  
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