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Abstract
Hultin, Eva (2006): Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning. En
ämnesdidaktisk studie (Conversational Genres in the Teaching of Literature. A Study
within the field of Subject-Didactics) Örebro Studies in Education, 16, 326 pp.

The aim of this dissertation is to analytically discern different conversational gen-
res within the teaching of literature, organized within the framework of the two
school subjects in which Swedish is taught in upper secondary school, and to place
this teaching of literature in a historical context by relating it to different concep-
tions of the Swedish subject.

To be able to achieve this aim, a curriculum studies approach is combined with
an ethnographical one. The ethnographical part of the study was conducted as a
classroom study, including five different classes and teachers talking about litera-
ture, which took place during the school year 2003/2004 at three different schools
in the middle of demographical Sweden. This part of the study also involved
qualitative interviews with teachers and students concerning different factors which
might have an effect on these conversations. The conversations of the study can be
described as a part of the every-day-life of the teaching of those subjects, as the
teachers organised these conversations in a way that they usually organise
conversations of literature in their classes. However, what the teachers meant by
talking about literature appeared to differ among them so radically that these
conversations could be analytically discerned as four different conversational gen-
res: The Teaching Examination, Text Oriented Talk, Culturally Oriented Talk, and
Informal Book Talk. These four conversational genres are possible to analytically
discern using the didactical tool, the analysis of conversational genres, which is
developed in the dissertation in relation to Michail Bakhtin’s theory of speech genres.

The curriculum part of the study comprises an analysis in three steps to place the
teaching of literature in a historical context. In the first step national syllabuses for
the subjects Swedish and Swedish as a second language are analysed. In the second
step local syllabuses for the subjects are analysed. Finally, in the third step, the
teachers’ thoughts, deliberations and ideals forming their teaching of literature are
analysed. The teaching where conversational genres have been analytically discerned
could then be related to different conceptions of the subject Swedish: Swedish as a
Higher Subject of Bildung, Swedish as a Proficiency Subject, and Swedish as an
Experience-based Subject.

The analyses and discussions in the dissertation contribute to the discussions in
the field of Subject-Didactics on the role of literature and conversation within the
subjects of Swedish and Swedish as a Second language. Another contribution of the
dissertation is the didactical tool, the analysis of conversational genres, which might
be used by researchers and teachers for analysis and reflection on conversations in
teaching.

Keywords: conversational genres/speech genres, classroom interaction, teaching of
literature, curriculum studies, ethnography, classroom research

Eva Hultin, Department of Education
Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden, eva.hultin@pi.oru.se



6



7

Innehållsförteckning

DEL I

1 Samtal i skolan ........................................................................... 17
Samtal som honnörsord för skolan ................................................................... 17
Det speciella skolsamtalet ................................................................................. 18
Samtal som genre .............................................................................................. 20
Samtal som vardag ............................................................................................ 21
Samtal i ett historiskt ämnessammanhang ........................................................ 22
Avhandlingens forskningssammanhang ............................................................. 23
Avhandlingens syfte och frågor ......................................................................... 24
Avhandlingens disposition ................................................................................. 25
Del I .................................................................................................................. 25
Del II ................................................................................................................. 25
Del III ................................................................................................................ 26
Del IV ................................................................................................................ 26
Avhandling som projekt och avhandling som text ............................................ 27

2 Klassrumssamtal och litteraturundervisning ur olika
forskningsperspektiv ....................................................................... 31
Klassrumsinteraktionens institutionella villkor ................................................. 32
Klassrumsinteraktion som IRE/IRF ................................................................... 35
Att förstå klassrumsamtal utifrån deras ramar eller inte – det är frågan! ......... 39
Det litteraturläsande klassrummet ..................................................................... 40

DEL II

3 Läroplansteoretiska och ämneskonceptionella utgångspunkter ........ 47
Ett historiskt föränderligt undervisningsinnehåll .............................................. 47
Litteraturundervisning utifrån olika svenskämneskonceptioner ........................ 49
Svenska som ett högre bildningsämne ............................................................... 50
Svenska som färdighetsämne ............................................................................. 51
Svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne .................................................. 52
Tematisk och ämneskonceptionell kursplaneanalys .......................................... 53
Preciserade forskningsfrågor för kursplaneanalyserna ...................................... 55



8

4 Tematiska och ämneskonceptionella analyser
av kursplanerna för gymnasieskolans Svenskämnen........................... 59
Två svenskämnen lika och olika samt med gemensam och separat historia ...... 59
Svenska .............................................................................................................. 61
Tematisk analys av kursplanen för ämnet Svenska............................................ 62

Identitet och kultur ........................................................................................ 62
Kritiskt tänkande ........................................................................................... 64
Språk ............................................................................................................. 65
Etik och demokrati ........................................................................................ 67
Svenskämnets två kärnämneskurser Svenska A och Svenska B ...................... 67

En ämneskonceptionella analys av ämnets Svenska och dess A- och  B-kurs .... 69
Svenska som färdighetsämne ......................................................................... 69
Svenska som det högre bildningsämnet ......................................................... 71
Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne .................................................... 74

Svenska som andraspråk ................................................................................... 77
Tematisk analys av kursplanen för ämnet Svenska som andraspråk ................. 78

Språk ............................................................................................................. 78
Identitet och kultur ........................................................................................ 80
Kritiskt tänkande ........................................................................................... 82
Etik och demokrati ........................................................................................ 83
Svenska som andraspråks A- och B-kurs ....................................................... 84

En ämneskonceptionell analys av Svenska som andraspråk och dess kurser ..... 86
Svenska som färdighetsämne ......................................................................... 86
Svenska som det högre bildningsämnet ......................................................... 87
Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne .................................................... 87

Sammanfattning: Mångtydiga kursplaner genom opreciserade begrepp ........... 88
Centrala, opreciserade begrepp och dess uttolkningar ...................................... 89

Identitet och kultur ........................................................................................ 89
Språk ............................................................................................................. 90
Kritiskt tänkande ........................................................................................... 90
Etik och demokrati ........................................................................................ 91

Centrala begrepp som tolkningsnycklar vid ämneskonceptionella uttolkningar 91
Svenska som färdighetsämne ......................................................................... 91
Svenska som det högre bildningsämnet ......................................................... 92
Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne .................................................... 92

Kursplaneanalysernas resultat som utgångspunkt för de
ämneskonceptionella analyserna i Del III .......................................................... 92



9

Del III

5 Studiens skolor och lokala kursplaner ......................................... 101
Skolformen, gymnasieskolan ........................................................................... 101
IP, HP och SP – studiens aktuella program ...................................................... 102
Industriprogram .............................................................................................. 102
Handels- och administrationsprogrammet ...................................................... 103
Samhällsprogrammet ....................................................................................... 104
Studiens skolor ................................................................................................ 104
Xbodaskolan ................................................................................................... 105

Xbodaskolans lokala kursplan för Svenska B .............................................. 105
Stagneliusskolan .............................................................................................. 107

Stagneliusskolans lokala kursplan Svenska B .............................................. 107
Polhemsskolan ................................................................................................. 109

6 Samtalsgenrer ........................................................................... 111
Samtalsgenrer med utgångspunkt i Bakhtins teori om talgenrer .................... 112
Genreformernas ständiga närvaro i realiserat språk........................................ 113

Yttrande i Bakhtins tänkande om talgenrer ................................................. 113
Tillägnandet av genreformerna ....................................................................... 114
Primära och sekundära genrer ......................................................................... 115
Klassrumssamtal som samtalsgenrer ............................................................... 116
Från teoretiska utgångspunkter till samtalsgenreanalys .................................. 118

7 Litteratursamtal i skolans vardag – metodologiska
reflektioner och överväganden ....................................................... 123
En skoletnografisk ansats ................................................................................ 123
Tillträde till fältet ............................................................................................ 124

Att söka samtal som är en del av skolans vardag ........................................ 125
Ett etnografiskt forskningsfält konstrueras ................................................. 125

Lärarerfarenheternas betydelse i den etnografiska forskningsmetoden ........... 127
Lärarerfarenheternas betydelse vid tillträdet av fältet ..................................... 128

Lärarerfarenheternas tysta, intuitiva dimension .......................................... 129
Intuitiva handlandet vid etablerandet av kontakt i två olika grupper ......... 129

Att få tillträde till fältet – en kontinuerlig process .......................................... 134
Materialkategorier och/eller att bedriva fältstudier ......................................... 136

Deltagande observation ............................................................................... 136
Intervjuer ..................................................................................................... 137

Översikter över studiens material .................................................................... 138
Distansering, tolkning och analys ................................................................... 140

Fältanteckningar i tre medier ....................................................................... 141
Tolkning och transkribering av Fältanteckningarna .................................... 142
Materialgenererade begrepp i samtalsgenreanalysen ................................... 145

Den etnografiska forskarens etiska ansvar ...................................................... 146



10

8 Det undervisande förhöret .......................................................... 151
Läraren Solveig ................................................................................................ 151
IP3:an .............................................................................................................. 151
Samtalen och dess undervisningssammanhang i IP3:an ................................... 153
HP3:an ............................................................................................................ 155
Samtalen och dess undervisningssammanhang i HP3:an ................................. 156
Samtalsgenren – Det undervisande förhöret ................................................... 157
Samtalsgenrens syfte ........................................................................................ 158
Strukturering av samtalsgenren ....................................................................... 158

Initierandet av samtalsgenren ...................................................................... 158
Upprätthållandet av samtalsgenren genom återkoppling till dess struktur .. 161
Avslutande av samtalsgenren ....................................................................... 163

Dominerande samtals- och frågemönster i samtalsgenren ............................... 164
Retoriska frågor .......................................................................................... 164

Retoriska och icke-retoriska frågor bland de utdelade frågorna .............. 164
Retoriskt frågemönster med dialogiskt uppbyggda elevresponser ............ 169

Litteratur- och kunskapssyn i samtalsgenren ............................................... 171
Litteraturen som kunskapskälla ............................................................... 171
Den essentiellt säkra kunskapen .............................................................. 173
Fastställandet av säker kunskap med annan kunskapskälla än litteraturen 174
Livserfarenheter som källa för fastställandet av säker kunskap ............... 176

Motstånd mot att delta i samtalsgenren ...................................................... 178
Samtalsgenrens ämneskonceptionella sammanhang .................................... 186

Två ämneskonceptioner närvarande i Solveigs litteraturundervisning ..... 187

9 Det texttolkande samtalet .......................................................... 193
Läraren Maria ................................................................................................. 193
SP3:an ............................................................................................................. 193
Samtalen och dess undervisningssammanhang ................................................ 194
Samtalsgenren det texttolkande samtalet ........................................................ 195
Samtalsgenrens syfte ........................................................................................ 195
Strukturering av samtalsgenren ....................................................................... 195

Initierandet av samtalsgenren ...................................................................... 196
Upprätthållandet av samtalsgenren genom återkoppling  till dess struktur . 198
Avslutande av samtalsgenren ....................................................................... 199

Dominerande samtals- och frågemönster i samtalsgenren ............................... 201
Icke-retoriska frågor .................................................................................... 201
Sonderande frågor ....................................................................................... 204
Retoriska frågor .......................................................................................... 204



11

Dialogicitet i form av manifest intertextualitet i elev- och lärarturer .............. 208
Litteratur- och kunskapssyn i samtalsgenren................................................... 211

Den litterära texten tolkas ........................................................................... 212
Texten går att kritisera; trovärdigheten prövas ........................................... 214
Tillbaka till texten ....................................................................................... 215

Motstånd mot att delta i samtalsgenren .......................................................... 218
Samtalsgenrens ämneskonceptionella sammanhang ........................................ 218

10 Det kultur- och normorienterande samtalet ................................ 223
Läraren Rut ..................................................................................................... 223
Svenska som andraspråk a-kursgruppen; SP1:or ............................................. 223
Samtalen och dess undervisningssammanhang ................................................ 224
Samtalsgenren Det kultur- och normdiskuterande samtalet ........................... 225
Samtalsgenrens syfte ........................................................................................ 225
Strukturering av samtalsgenren ....................................................................... 225

Initierandet av samtalsgenren ...................................................................... 225
Upprätthållandet av samtalsgenren genom återkoppling till dess struktur .. 228
Avslutande av samtalsgenren ....................................................................... 230

Dominerande samtals- och frågemönster i samtalsgenren ............................... 231
Icke-retoriska frågor .................................................................................... 231
Sonderande frågor ....................................................................................... 233
Retoriska frågor .......................................................................................... 234
Påståenden ................................................................................................... 236

Litteratur- och kunskapssyn i samtalsgenren................................................... 236
Litteratur som kunskapskälla ...................................................................... 237
Möjligheter till ifrågasättande ..................................................................... 240

Motstånd mot att delta i samtalsgenren .......................................................... 244
Samtalsgenrens ämneskonceptionella sammanhang ........................................ 244

11 Det informella boksamtalet ...................................................... 247
Läraren Margareta .......................................................................................... 247
SP2:an ............................................................................................................. 247
Samtalsgenren och dess undervisningssammanhang ....................................... 248
Samtalsgenren det informella boksamtalet ..................................................... 249
Samtalsgenrens syfte ........................................................................................ 249
Strukturering av samtalsgenrens ..................................................................... 249
Initierandet av samtalsgenren .......................................................................... 249
Upprätthållandet av samtalsgenrens struktur .................................................. 250
Avslutande av samtalsgenren ........................................................................... 252



12

Dominerande samtals- och frågemönster i samtalsgenren ............................... 253
Icke-retoriska frågor ........................................................................................ 254
Retoriska frågor .............................................................................................. 255
Elevernas bokpresentationer ........................................................................... 258
Miniföreläsningar ............................................................................................ 260
Litteratur- och kunskapssyn i samtalsgenren ................................................... 261
Litteratur som kunskapskälla och socialrealistiska genrer .............................. 262
Litteratur som kunskapskälla och andra litterära genrer ................................ 266
Möjligheter att ifrågasätta textens trovärdighet .............................................. 268
Ifrågasättande av litteraturläsning som kunskapsinhämtning ......................... 269
Motstånd mot att delta i samtalsgenren .......................................................... 274
Samtalsgenrens ämneskonceptionella sammanhang ........................................ 277

Del IV

12 Undervisning som samtalsgenre – resultat och
slutsatser i avslutande diskussion .................................................. 283
Fyra olika samtalsgenrer – en jämförande diskussion ..................................... 283
Syfte hos samtalsgenrerna ............................................................................... 283
Struktuering av samtalsgenrerna ..................................................................... 284
Dominerande samtals- och frågemönster i samtalsgenrerna ........................... 285
Litteratur- och kunskapssyn i samtalsgenrerna ............................................... 287
Realiseringar av samtalsgenrer i olika undervisningsmiljöer ........................... 289
Motstånd mot att delta i samtalsgenren .......................................................... 290
Samtalsgenrer och deras relation till ämneskonceptioner ................................ 293
Är samtalsgenren en lärarbunden kategori? .................................................... 294
Avhandlingens didaktiska bidrag .................................................................... 295

Summary ......................................................................................................... 297
Referenser ....................................................................................................... 309
Bilagor ............................................................................................................. 325



13

Förord

Alla människor som någon gång under sitt liv varit i väntans tider vet säker-
ligen hur många skrönor det finns om barnafödande, graviditeter och för-
lossningar; skrönor fyllda av kvinnligt hjältemod, förskräckande detaljer
från förlossningsslagfältet och lyriska förklaringar av den omtumlande
moderskärleken eller bristen på sådan. Nästan lika många skrönor möter
man som doktorand om forskningsprocesser, avhandlingsskrivande och dis-
putationsakter, som skildras drastiskt, skrämmande men ibland också glo-
rifierande i en aldrig sinande detaljrikedom. Kanske är det så att vi gärna
bjuder på en skröna, när vi vill beskriva en komplex och omtumlande pro-
cess som inte riktigt vill låta sig fångas i ord. Inte heller jag vet riktigt hur
den långa och omfattande forskningsprocess gick till som resulterade i den-
na avhandling. Men ett vet jag. Den skulle inte ha varit möjlig för mig att
skriva, utan alla de människor som på olika sätt hjälpt mig under proces-
sens gång. Det är alla er jag vill tacka i detta förord.

Mitt första tack går till Tomas Englund, som varit min huvudhandledare
under forskarutbildningen. Tack Tomas för att du visat mig ditt förtroende
och delat med dig av ditt kunnande, för att du alltid med engagemang läst
och kommenterat de texter jag skrivit, för att du generöst givit mig frihet
att följa mina egna forskningsintressen, men också för att du ibland lite
lagom strängt påmint mig om vikten att komma till skott, skriva färdigt
och våga sätta punkt. Tomas Englund är också vetenskaplig ledare för de
två forskningsprojekt som den här avhandlingen är skriven inom: Utbild-
ning som deliberativ kommunikation – förutsättningar, möjligheter och
konsekvenser, finansierat av Vetenskapsrådet, och Läraren i samhällsom-
vandlingen 1940–2003: Den goda läraren som diskursiv konstruktion på
olika samhälleliga arenor, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Mitt
andra tack går till min biträdande handledare Sangeeta Bagga-Gupta, som
varit ett viktigt stöd för mig inte minst när jag tog mina första stapplande
steg som etnografisk klassrumsforskare.

Mitt avhandlingsarbete har också underlättats av att jag deltagit i två
forskningsgrupper: Utbildning & demokrati (Örebro universitet) samt
doktorandseminariet Svenska med didaktisk inriktning (Malmö högskola/
Lunds universitet). Utbildning & demokrati, vars verksamhet leds av Tomas
Englund, har varit min huvudsakliga vetenskapliga hemvist. Jag vill tacka
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samtliga personer som varit knutna till denna forskningsgrupp för ert enga-
gemang och er kunnighet. I denna grupp finns Matilda Wiklund som i alla
lägen varit en hjälpsam vän – oavsett det gällt att kritiskt granska mina
texter eller att fixa bäddsoffor, köra hem trädgårdsmöbler, låna ut bilen,
agera flyttkarl, etc., etc. Lägg därtill hur rolig du är att vara i närheten av;
jag tror inte det gått en enda dag, Matilda, utan att du fått mig att skratta åt
stort och smått i tillvaron genom dina dråpliga och träffsäkra perspektive-
ringar av den! Jag vill också tacka Ulrika Tornberg som varit en omsorgs-
full tillika kritisk läsare av mitt manus i slutskedet. Din läsning, Ulrika, har
varit ovärderlig!

Den andra gruppen, Svenska med didaktisk inriktning, leddes först av
Caroline Liberg och Gun Malmgren och senare av Jan Thavenius och Bengt
Linnér. För mig har det varit en väsentlig tillgång att få delta i gruppens
seminarier, inte minst eftersom vi delat ett intresse för didaktiska frågor
som rör svenskämnet och litteraturundervisning. Tack alla ni som deltagit i
dessa seminarier! I detta sammanhang vill jag speciellt tacka Johan Elmfeldt
som vid flera tillfällen läst mina texter, inte minst mitt slutmanus, och givit
mig konstruktiv kritik. Dina läsningar, Johan, har varit till stor hjälp för
mig!

Jag vill också passa på att tacka Fritjof Sahlström som läste ett utkast ur
min avhandling när jag var halvvägs i avhandlingsprocessen. Dina kritiska
men samtidigt konstruktiva kommentarer fick mig att våga göra en nöd-
vändig kursändring i arbetet.

Jag vill också framföra mitt tack till Pedagogiska institutionen, vid Öre-
bro universitet, som varit min arbetsplats under doktorandåren. Att det
ändå blev en del ordning och reda i forskarstudierna, och oräkneligt många
trevliga korridorsamtal, vill jag tacka Gunvi Linnér för, som arbetade som
forskningsadministratör merparten under min forskarutbildning. Samtidigt
vill jag också tacka Eva Ljunggren, nuvarande forskningsadministratör, för
gott administrativt stöd i slutskedet. Guy Karnung, tidigare studierektor
för forskarutbildningen, har också varit ett gott stöd under denna tid. På
Teknisk Service vid Örebro universitet arbetar Anders Liljenbring, som med
en ängels tålamod lärde mig att föra över mina videoinspelningar till DVD.
Tack Anders!

Sist men inte minst vill jag också tacka alla lärare och elever som gav mig
tillträde till era klassrum när ni samtalade om litteratur. Stort tack!

Denna avhandling dedicerar jag till Sandra, Julia och Felix Hultin, som
ständigt påmint mig om att livet också består av mycket annat än av-
handlingsskrivande. Fortsätt med det!

Eva Hultin
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KAPITEL 1

Samtal i skolan

Samtal som honnörsord för skolan
Under de senaste åren har samtal förts fram som ett honnörsord för skolan,
såväl i kurs- och läroplaner för olika ämnen och för olika skolformer, som
inom utbildningsforskning. Samtal har diskuterats som en viktig potential
för lärande och demokrati i skolan. En enkel sökning av de utlagda offent-
liga dokumenten vid våra nationella skolmyndigheters hemsidor bekräftar
detta; sökordet samtal gav 65 träffar i Skolverkets databas, en i och för sig
ganska blygsam siffra i jämförelse med de 1650 träffar som sökmotorn
snabbt spottade fram ur databasen hos Myndigheten för skolutveckling.
Även om samtliga fall av dessa samtalsträffar inte nödvändigtvis rörde sam-
tal för lärande eller undervisning specifikt, visar sökresultatet att samtal är
vanligt förekommande i nämnda offentliga sammanhang där undervisning
och lärande behandlas.1

Samtal har också lyfts fram från mycket skilda didaktiska fält där ut-
bildningsforskning bedrivs.2 För att bara nämna några exempel: matematik-
didaktikerna påpekar vikten av att samtala om matematik (jfr Ahlberg et
al., 2002; Wyndhamn 1999, 1995, 1994), andraspråksforskare betonar
samtalets diskursiva ram vid språkinlärning, också vid tillägnandet av det
nya språkets grammatik (jfr Lindberg, 2004) och pedagoger har fört fram
en rad olika förslag för att förbättra kvaliteten hos kommunikationen i
skolan – bland dessa förslag finner vi sokratiska (jfr Lindström, 2004),
dialogiska (jfr Dysthe, 1995/1996)3 och deliberativa samtal (jfr Englund,
2000; Roth 2000). De två sistnämnda förslagen har under senare år varit
dominerande i diskussionen om skolans kunskaps- och demokratiuppdrag
i olika didaktiska och pedagogiska sammanhang.4 Det går troligtvis inte att
frambringa en enda nyutbildad lärare i Sverige som inte mött båda eller
något av förslagen under sin lärarutbildning.5
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Det speciella skolsamtalet
När man hör denna massiva samtidskör sjunga samtalets lov för skolans
räkning är det lätt att få för sig att skolan hitintills varit om inte en samtals-
fri zon så åtminstone en plats där alldeles för få samtal förts eller att de
åtminstone har förts på fel sätt. Ändå vet vi väl alla som arbetat i skolan ett
tag, eller minns vår egen skolgång, att det ständigt och jämt pågår samtal
där – båda offentliga om skolämnenas innehåll och privata om livet utanför
skolan. Samtidigt har nog de flesta av oss på känn att de samtal som förs
inom skolans väggar, åtminstone de offentliga, är lite annorlunda än samta-
len som förs på andra ställen. Det är därför vi skrattar åt Pippi Långstrumps
sätt att svara fröken, dagen då Pippi väljer att besöka skolan:

                   – […] Nå, Pippi, kan du säga mig hur mycket 7 och 5 blir
tillsammans?

Pippi såg på henne, förvånad och misslynt. Så sa hon:

                  – Ja, vet du det inte själv, så inte må du tro, att jag tänker tala
om det för dig!

Alla barnen stirrade förfärade på Pippi. Och fröken förklarade
för henne, att på det viset fick man inte svara i skolan. Man
skulle inte kalla fröken för ”du”, utan man skulle kalla fröken
för ”fröken”.

                  – Förlåt så mycket, sa Pippi ångerfullt. Det visste jag inte. Jag
ska inte göra så mer.

                   – Nej, det vill jag hoppas, sa fröken. Och så ska jag tala om för
dig, att 7 och 5 blir 12.

                   – Se där, sa Pippi. Du visste det ju själv, vad frågar du för då?

                                                     (Lindgren, 1945, s. 53)

Vi skrattar åt Pippis sätt att svara fröken dels för att vi känner igen hur
samtal ofta förs inom skolan, där läraren ställer frågor som han/hon redan
vet svaret på, dels för att Pippi genom sitt svar inte alls uppfyller de för-
givettagna förväntningarna på hur en elev ska svara och uppträda. Med
den här avhandlingens centrala terminologi bryter Pippi helt enkelt mot
konventionerna i samtalsgenren som fröken initierade med sin fråga. Pippis
ifrågasättande av frökens sätt att fråga, när fröken redan visste svaret, får
samtalsgenrens kravfulla konventioner att framstå som lite löjliga medan
Pippi går segrande ur situationen som kvick och slagfärdig. På så sätt rym-
mer våra skratt åt Pippi också en känga mot den initierade samtalsgenren
och mot institutionen skola som hyser denna.

Den här typen av interaktionsmönster, där läraren ställer en fråga vars
svar hon/han redan känner till, som eleven sedan svarar på, varpå läraren
därefter bedömer elevens svar som riktigt eller felaktigt, har ofta uppmärk-
sammats inom interaktionistisk samtalsforskning världen över, som mer eller
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mindre samfällt menar, enligt Lindblad & Sahlström, att det är den domi-
nerande strukturen i klassrumsspråket (2000, s. 258). Ofta kallas detta
interaktionsmönster för I-R-E (initiative- response – evalueraing) (jfr Mehan,
1979) eller I-R-F (initiative – response – follow-up) (jfr Sinclair & Coulthard
1975). Denna samtalsstruktur har blivit utsatt för hård kritik från forskar-
håll som menar att den mest tjänar som ett disciplineringsverktyg, där eleven
lär sig att svara som läraren vill, utan möjlighet att formulera egna frågor
utifrån sina egna intressen och kunskaper. I-R-E har i detta sammanhang
närmast kommit att symbolisera en otidsenlig skola, där uttjänta traditio-
ner förhindrar lärande och utveckling hos eleverna. En snarlik utgångs-
punkt har exempelvis Olga Dysthe, när hon för fram det ovan nämnda
förslaget om dialog och flerstämmighet i klassrummet som en motvikt till
I-R-E (1996; jfr även Nystrand 1986).

Utifrån interaktionsforskningens fokusering på I-R-E riskerar detta
samtalsmönster att framstå som mer eller mindre hela berättelsen om sam-
talen i skolan, som om alla skolsamtal, oavsett ämne och situation, oavsett
lärare och elever, aldrig bestod av något annat än I-R-E. Genom att ställa
nya frågor och anlägga nya perspektiv på klassrumsinteraktionen kan emel-
lertid den eventuellt förenklade bilden av klassrumsinteraktionen kompli-
ceras. Lindblad och Sahlström har exempelvis betonat vikten av att studera
klassrumsinteraktionen utifrån ett elevperspektiv, vilket till stora delar
omkullkastar den tidigare forskningens resultat om I-R-E som dominerande
samtalsstruktur i klassrummet (jfr 2000, s. 260).

Mitt intresse för att forska om samtal i skolan har uppstått dels i kors-
draget mellan å ena sidan den ovan nämnda samtidskören som efterfrågar
mer och bättre samtal i skolan och å andra sidan interaktionsforskningen
som påpekat specifika samtalsmönster i klassrumsinteraktionen, dels ur
mina egna erfarenheter av att vara svensklärare i gymnasieskolan. Den
interaktionistiska forskningstraditionen har dock endast undantagsvis va-
rit ämnesdidaktiskt inriktad – det vill säga den har inte nämnvärt fokuserat
klassamtalet ur ett ämnesinnehållsligt och ämneshistoriskt perspektiv. Min
studie har däremot i första hand en ämnesdidaktisk ansats. Jag intresserar
mig alltså för vad som sker inom ramen för ämnena Svenska och Svenska
som andraspråk i gymnasieskolan, närmare bestämt den litteraturunder-
visning som sker inom dessa ämnen. Det är emellertid inte svenskämnenas
litteraturundervisning i allmänhet som jag riktar mitt huvudsakliga fokus
mot, utan vilka samtalsgenrer som samtalen tar form genom i litteratur-
undervisningen. Min analys av litteraturundervisningens samtalsgenrer rym-
mer emellertid också frågor kring vilka samtalsmönster, däribland I-R-E,
som dominerar i samtalsgenren och vilken funktion dessa har.
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Samtal som genre
Till vardags är vi vana att tänka med genrebegreppet när det gäller texter,
exempelvis olika genrer inom tidningstext, eller när vi exempelvis talar om
skönlitterära böcker, teater eller film. Däremot är vi inte lika vana att tänka
med genrebegreppet när det gäller muntliga samtal, även om vi intuitivt vet
att också muntliga situationer är bemängda med olika förväntningar och
krav om hur samtalet ska föras, vilket vårt skratt åt Pippi när hon bryter
mot skolans invanda genrekrav på samtalet är ett exempel på. Författarna
till rapporten av Skolverkets nationella kvalitetsgranskning av läs- och skriv-
processen pekar på problemet att lärare i deras granskade skolmiljöer –
vilka spänner över alla skolår, förskoleklassen inräknad, i grund- och gym-
nasieskolan samt över många olika ämnessammanhang – sällan har kun-
skaper om de skriftspråkliga genrer som används i det egna ämnet, vare sig
det gäller texter som läses eller texter som eleverna förväntas skriva (Natio-
nella kvalitetsgranskningar 1998, 1999, s. 124). Huruvida en omedveten-
het hos lärarna om det egna ämnets skriftspråkliga genrer är en utbredd
företeelse utanför de skolor som undersöktes i den nationella kvalitets-
granskningen är svårt att ha någon uppfattning om. Författarna påpekar
dock att kunskaper om ämnets skriftspråksgenrer inte heller tydligt beto-
nas i ämnenas kursplaner, där ämnena Svenska, Svenska som andraspråk
och Språk förvisso utgör undantag (1999, s. 124). Det torde vara rimligt att
svensklärare (och språklärare) för de äldre barnen i grundskolan och för
gymnasieskolan utgör undantag i en annars genreomedveten lärarkår, efter-
som de nationella proven för svenskämnena, och för exempelvis ämnet
Engelska, för niondeklassarna och gymnasieskolan bygger på såväl genre-
kunskap som genremedvetenhet.

I rapporten för den nationella kvalitetsgranskningen av läs- och skriv-
processen poängteras sålunda behovet av genremedvetenhet hos lärarna för
att de bättre ska kunna bistå sina elever i deras skriftspråkliga utveckling.
Här handlar det med andra ord om att tydliggöra vilka genrer som ämnet
förväntar sig att eleven behärskar – att läsa och skriva i – för att anses ha
tillgodogjort sig ämnets kunskaps-, och i vissa fall, demokratimål. Däremot
diskuteras det inte i rapporten hur olika ämnens muntliga undervisnings-
genrer fungerar, vilket inte är direkt förvånansvärt eftersom det är en fråga
som sällan diskuteras inom utbildningsforskning eller i andra sammanhang
inom eller utanför skolan.6 Med den ryske språk-, litteratur- och kultur-
teoretikern Michail Bakhtin i ryggen är emellertid min utgångspunkt att vi
alltid organiserar vårt tal – oavsett det är muntligt eller skriftligt – i genrer
och att genrer uppstår på alla ställen där mänsklig verksamhet äger rum.7

Den mänskliga verksamheten i denna avhandling är som bekant litteratur-
undervisningen inom svenskämnena, där det ena svenskämnet (Svenska)
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snart har 200 år på nacken som institutionellt ämne (Thavenius, 1999, s.13),
medan det andra svenskämnet (Svenska som andraspråk) förra året – år
2005 – fyllde tio år som institutionellt ämne (Tingbjörn, 2005, s. 757).

Litteraturundervisningen inom ramen för ämnet Svenska är således en
mänsklig verksamhet som pågått över en längre tidsperiod, där det med
andra ord har kunnat utvecklas flera olika samtalsgenrer över tid utifrån de
villkor som omgärdat verksamheten och dess aktörer. Svenska som andra-
språk är relativt nytt som institutionaliserat ämne, men som verksamhet
inriktad på språkutveckling hos elever med annat modersmål än svenska
har den funnits längre, inte minst som stödämne åt ämnet Svenska. I vilken
utsträckning denna undervisning inkluderade litteraturundervisning har jag
däremot inte funnit några studier över. Det ämneshistoriska perspektivet på
litteraturundervisningen i avhandlingen baseras därför på forskning som
berört Svenskämnets litteraturundervisning. Samtidigt är det inte orimligt
att betrakta Svenskämnets historia som åtminstone en förhistoria för äm-
net Svenska som andraspråk, eftersom det senare ämnet växte fram ur det
förra. De traditioner som växt fram över tid för litteraturundervisningen
inom Svenskämnet spelar rimligtvis roll för det unga ämnet Svenska som
andraspråk, inte minst när detta ämne, som av tradition har varit och är ett
språkämne, numer också ska rymma litteraturläsning, på liknande sätt som
latinet en gång fick stå som modell för det nykläckta ämnet Svenska till
såväl undervisningsinnehåll, undervisningsmetoder och undervisningsmål
(Thavenius, 1981;1999).8

Samtal som vardag
Utifrån Bakhtin förstår jag således samtalsgenrer som företeelser som växer
fram och förändras i takt med att mänskliga verksamhetsområden växer
fram och förändras. De samtalsgenrer jag intresserar mig för inom svensk-
ämnenas litteraturundervisning är sådana som kan betraktas som en del av
ämnets vardag, även om det utifrån Bakhtins teori om talgenrer är rimligt
att tänka sig att det vid sidan av de vardagliga samtalsgenrerna/talgenrerna
i denna ämnesverksamhet också finns mer högtidliga och/eller rituella, där
de tidigare muntliga förhören i Svenska under examensprövningen kan ses
som ett sådant exempel (jfr Bakhtin, 1979/1997, s. 220).

När jag sökte kontakt med svensklärare, för att få komma ut och göra
fältstudier inom svenskämnenas litteraturundervisning, frågade jag speci-
ellt efter att få vara med när läraren skulle samtala om litteratur med sina
elever, på sätt som de vanligtvis samtalade om litteratur i klassen. Med min
bakgrund som svensklärare inom gymnasieskolan utgick jag ifrån att de
flesta lärare för samtal om litteratur med sina elever; ett antagande som
visade sig stämma bland de fyra lärare som till slut öppnade sin litteratur-
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undervisning för min forskning. Det skulle emellertid också visa sig att vad
lärarna menade med att samtala i sammanhanget skilde sig så pass markant
åt att det är rimligt att tala om att lärarna realiserade fyra sinsemellan olika
samtalsgenrer i litteraturundervisningen.

Samtal i ett historiskt ämnessammanhang
Utifrån ämneshistorisk forskning om svenskämnet kan man sluta sig till att
samtal om litteratur och berättelser är något som under lång tid tillhört
vardagen i den svenska gymnasieskolan och tidigare läroverket, i synnerhet
under hela förra seklet när Svenskämnet i och med 1905 års läroverks-
reform kom att omvandlas från språkämne till litteraturämne (Thavenius,
1999, s. 123). Vilken litteratur som lästes i gymnasieskolan och läroverket
vet vi ganska mycket om genom litteraturpedagogisk forskning, vilket jag
återkommer till i kapitel 3, men hur samtalsformerna runt dessa litterära
texter historiskt tog gestalt är det däremot svårare att veta något om (Tha-
venius, 1999, s. 122). Jan Thavenius framhåller ändå i boken Svenskämnets
historia att utantillärning och högläsning med största sannolikhet var cen-
trala inslag i den tidiga litteraturundervisningen. Det ligger med andra ord
nära till hands att tro att samtalen om litteratur ofta var hårt formaliserade
och av kontrollerande art utan större avvikelser eller utmaningar mot läro-
medlens och lärarens kulturella och litterära normer. Ullström påminner
oss emellertid om, i sin undersökning av elevers röster om Strindberg i stu-
dentuppsatser från 1880-talet fram till 1960-talet, att enskilda elever har
kunnat ge uttryck för olika läsarter även i undervisningsmiljöer som kan
karaktäriseras som starkt övertalande och slutna (2003, s. 409). Vad vi
däremot inte vet idag är om dessa elever med avvikande läsarter i förhållande
till läromedlets – och eventuellt lärarens – kulturella normer kunde komma
till uttryck i diskussioner eller samtal i klassrummets offentlighet. En alter-
nativ pedagogik till katederundervisningens förmedlingspedagogik och ut-
antillärning tycks däremot ha funnits i flickskolan, menar Thavenius, där
litteraturundervisningen skulle ha varit ”friare, intimare, mer skapande om
man jämför med läroverket” med inslag av deklamation och dramatise-
ringar (1999, s. 13 och 120). Det tycks med andra ord rimligt att anta att
samtal om litteratur har utformats på olika sätt inom svenskämnets ram
genom historien på samma sätt som svenskämnet och litteraturunder-
visningen utformats på olika sätt i olika skolformer genom historien (Tha-
venius, 1999, s. 7).

Bland de olika sätt som svenskundervisningen tagit form, genom ämnets
historia och fram till idag, träder tre dominerande svenskämnestraditioner
i förgrunden: Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne, Svenska som
färdighetsämne och Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne (Malmgren,
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L-G, 1996, s. 69–91). Ämnesverksamheten inom de tre skilda traditionerna,
som jag i fortsättningen i avhandlingen kommer att benämna som koncep-
tioner, kan med andra ord betraktas som tre relativt åtskilda mänskliga
verksamhetsområden, för att återknyta till den bakhtinska terminologin,
där vi kan förmoda att olika samtalsgenrer för litteraturundervisningen har
växt fram.

Avhandlingens forskningssammanhang
Detta är som påpekats en svenskämnesdidaktisk studie och därmed ett bi-
drag till den ämnesdidaktiska diskussionen om svenskämnenas undervis-
ningsinnehåll och undervisningsformer; didaktiska aspekter som i avhand-
lingen belyses genom frågan om samtalsgenrer i litteraturundervisningen.9

Den här avhandlingen läggs fram inom ämnet Pedagogik, vilket givetvis ger
studien en viss prägel, men med den didaktiska inriktningen som avhandlas
i min studie finns också närvarande inom andra vetenskapliga discipliner
som ägnat sig åt svenskämnesdidaktisk eller ämneshistorisk forskning: Lit-
teraturvetenskap, Nordiska Språk eller Svenska med didaktisk inriktning.10

Svenskämnesdidaktiken som vetenskapligt fält har historiskt sett inte haft
någon självklar institutionell hemvist, utan har tagit form från olika disci-
pliner. På så sätt har svenskämnesdidaktiken som vetenskapligt fält kommit
att präglas av mång- och tvärvetenskaplighet, inte minst genom att studier
från olika discipliner varit i dialog med varandra samt när den inrättats
som eget forskningsämne på tvärvetenskaplig grund. Detta skedde först i
Malmö, där en lokal forskarutbildning i ämnet Svenska med didaktisk in-
riktning startades år 1996 och 16 doktorander antogs. I denna forskarut-
bildning möttes disciplinerna Nordiska språk och Litteraturvetenskap vid
Lunds universitet samt institutionen för Metodik och Ämnesteori vid Lärar-
högskolan i Malmö (Hultman 1996, 141).11 Pedagogikämnet fanns inte re-
presenterat den gången. Så var däremot fallet när en motsvarande nationell
forskarskola i Svenska med didaktisk inriktning sjösattes hösten 2002, i
denna möts doktorander från såväl litteraturvetenskap och nordiska språk
som pedagogik.12

I den här avhandlingen möts också olika forskningstraditioner, exempel-
vis den pedagogiskt förankrade läroplansteorin som i min avhandling går
hand i hand med den ämneshistoriska forskningen om svenskämnes-
traditioner, vilka tillsammans hjälper mig att se samtalen i dess ämnes-
historiska och institutionella sammanhang. Det bakhtinska genrebegreppet
och hans dialogiska tänkande, som numer används flitigt inom ämnes-
didaktikens samtliga discipliner, bildar såväl utgångspunkt som analys-
verktyg för att förstå det jag med hjälp av etnografiska metoder studerar i
fält. Min ambition har härvidlag varit att använda förenliga teorier och
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metoder på ett pragmatiskt relevant sätt för att kunna uppfylla mitt forsk-
ningssyfte och avhandlingens forskningsfrågor. En annan ambition som väg-
lett mig i skrivandet har varit att skriva en forskarprosa som är tillgänglig
också för intresserade utanför akademin. Denna ambition kan ses som en
konkretisering av mitt förslag om att ämnesdidaktiken bör vara ett
kommunikationsprojekt, där olika aktörer från det svenskämnesdidaktiska
fältet – forskare, lärare, elever, rektorer, föräldrar, skolpolitiker, med flera –
möts för att diskutera frågor av gemensamt intresse (se Hultin, 2003a, s. 5–
12; Hultin, 2003b, s. 133–143). Min avhandling kan därmed ses som en
inbjudan till en sådan diskussion.

Avhandlingens syfte och frågor
Avhandlingens syfte är:

att analytiskt urskilja olika samtalsgenrer inom litteraturundervisning
inom ramen för gymnasieskolans två svenskämnen och att placera
denna litteraturundervisning ämneskonceptionellt.

Utifrån detta syfte genereras följande forskningsfrågor:
1) Vilka samtalsgenrer är det möjligt att analytiskt urskilja inom

studiens undersökta samtal om litteratur och hur konstrueras
dessa?

2) Vilken svenskämneskonceptionell hemvist har litteratur-
undervisningen som dessa samtalsgenrer realiseras inom?

För att kunna uppfylla syftet och besvara forskningsfrågorna har jag kom-
binerat läroplansteoretiska och etnografiska ansatser. För att uppfylla för-
sta ledet i syftesformuleringen och besvara den första forskningsfrågan, det
vill säga det analytiska urskiljandet av olika samtalsgenrer samt under-
sökandet av hur dessa konstrueras, har jag genomfört en etnografisk klass-
rumsstudie med olika klasser och lärare, när de samtalar om litteratur inom
ämnena Svenska eller Svenska som andraspråk i gymnasieskolan. Denna
studie rymmer också kvalitativa intervjuer med lärare och elever om olika
faktorer som kan påverka samtalen ifråga.

För att kunna uppfylla syftesformuleringens andra del och den andra
forskningsfrågan, det vill säga placerandet av den undersökta litteratur-
undervisningen historiskt, institutionellt i termer av ämneskonceptioner, har
jag utifrån ämnesdidaktiska och läroplansteoretiska ansatser gjort textana-
lyser av ämnesverksamhetens styrdokument, nämligen nationella och lo-
kala kursplaner för Svenska och Svenska som andraspråk, eftersom dessa
sätter institutionella ramar för ämnesverksamheten. Vidare har jag i de kva-
litativa intervjuerna med studiens berörda lärare undersökt hur de organi-
serar sin litteraturundervisning i stort och vilka tankar och ämnesideal som
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ligger till grund för deras riktning i litteraturundervisning, för att på så sätt
kunna placera litteraturundervisningen som samtalsgenrerna äger rum i
ämneskonceptionellt.

De två forskningsfrågorna preciseras successivt genom avhandlingen som
ett resultat av operationaliseringar av för avhandlingen centrala teorier. Jag
redovisar översiktligt var jag gör dessa preciseringar av forskningsfrågorna
i nästa stycke, där också avhandlingens disposition presenteras.

Avhandlingens disposition
Avhandlingen är strukturerad i fyra delar med följande innehåll.

Del I
Del I består av avhandlingens inledning och forskningsbakgrund, fördelade
på de två första kapitlen. I detta kapitel, det första, presenteras det centrala
intresset för avhandlingen, dess forskningssammanhang, syftesformulering
och forskningsfrågor, en översikt över avhandlingen, samt en diskussion
om avhandlingen som projekt och text. I kapitel 2 redogör jag för tidigare
pedagogisk klassrumsforskning och ämnesdidaktisk/ämneshistorisk forsk-
ning med relevans för min studie. Denna forskningsöversikt utgör en fond
för avhandlingsprojektet.

Del II
I del II, som består av två kapitel (3 och 4), fokuseras avhandlingens läro-
plansteoretiska och ämneshistoriska perspektiv med analyser av de natio-
nella kursplanerna för ämnena Svenska och Svenska som andraspråk. I ka-
pitel 3 presenterar jag mina teoretiska och metodologiska utgångspunkter
för kursplaneanalysen, som genomförs i kapitel 4. De teoretiska utgångs-
punkterna hämtas från läroplansteori och svenskämneshistorisk forskning.
Kapitel 3 utmynnar i en operationalisering av den ämneshistoriska forsk-
ningen om ämneskonceptioner, där begreppen Svenska som litteraturhisto-
riskt bildningsämne, Svenska som färdighetsämne och Svenska som er-
farenhetspedagogiskt ämne stipuleras som centrala analysverktyg för kurs-
planeanalysen. Den andra forskningsfrågan preciseras i slutet av kapitel 3
inför kursplaneanalyserna av de nationella kursplanerna i kapitel 4.

I direkt anslutning till kursplaneanalysen i kapitel 4, diskuterar jag hur
resultatet av denna utgör en utgångspunkt för avhandlingens tredje del, i
synnerhet för den ämneskonceptionella placeringen av studiens olika
undervisningsmiljöer där samtalsgenrer urskiljs (kapitel 8–11). Denna
ämneskonceptionella placering sker i två steg. Först analyserar jag de lo-
kala kursplanerna vid studiens aktuella skolor i ämneskonceptionella ter-
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mer (kapitel 5). Sedan analyserar jag lärares uppfattningar och ideal om
litteraturundervisning ämneskonceptionellt (kapitel 8–11). Preciserade frå-
gor till båda dessa ämneskonceptionella analyser i del III presenteras sist i
kapitel 4.

Del III
Del III i avhandlingen, som består av 8 kapitel (5–12), är den etnografiska
klassrumsstudien av samtal om litteratur i fokus med det analytiska urskil-
jandet av olika samtalsgenrer. Även i denna del följs det läroplansteoretiska
och ämneskonceptionella spåret som lades ut i avhandlingens del II, först i
kapitel 5 där studiens skolor, skolform och programformer presenteras, när
jag analyserar de lokala kursplaner som användes på de undersökta skolor-
na vid tiden för min studie (ht 2003–vt 2004).  Det läroplansteoretiska och
ämneskonceptionella spåret är också närvarande i kapitel 8–11 där resulta-
tet av samtalsgenreanalysen presenteras, när jag diskuterar de urskilda sam-
talsgenrernas ämneskonceptionella hemvist.

I kapitel 6 presenterar jag mina teoretiska utgångspunkter för samtals-
genreanalysen. Utifrån Bakhtins begrepp talgenre utvecklar jag avhandling-
ens centrala begrepp samtalsgenre. I slutet av kapitlet operationaliseras den
teoretiska förståelse och utgångspunkt som jag hämtat hos Bakhtin till frå-
gor som utgör analytiska fokus i samtalsgenreanalysen.

I kapitel 7 redogör jag för de metodologiska överväganden och reflektio-
ner jag gjort i samband med den etnografiska studien. I det här kapitlet
beskriver jag också hur jag konkret gått till väga vid tolkningen av mitt
material, samt lyfter fram några materialgenererade begrepp som är viktiga
i redovisningen av samtalsgenreanalysens resultat i kapitel 8–11. I dessa
kapitel presenteras de fyra samtalsgenrer som jag analytiskt urskiljt under
fältstudierna och vid studerandet av det insamlade materialet därifrån: 8)
Det undervisande förhöret, 9) Det texttolkande samtalet, 10) Det infor-
mella boksamtalet och 11) Det kulturdiskuterande samtalet. I dessa kapitel
(8–11) presenteras inledningsvis också läraren, klasserna och undervisnings-
förloppen som den aktuella litteraturundervisningen är en del av, i syfte att
klargöra viktiga kontexter för samtalsgenrernas realiseringar. I slutet av
dessa kapitel placeras, som sagt, litteraturundervisningen ämneskoncep-
tionellt.

Del IV
Den fjärde och sista delen består endast av kapitel 12, som är avhandling-
ens slutkapitel. Först diskuterar jag samtalsgenreanalysens resultat, där en
jämförelse mellan de fyra olika samtalsgenrerna är i fokus, för att på så sätt
tydliggöra vilka mer generella slutsatser kring begreppet och fenomenet sam-
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talsgenre som är möjliga att dra. Därefter diskuterar jag avhandlingens re-
sultat och slutsatser i termer av didaktiskt bidrag.

Avhandling som projekt och avhandling som text
I avhandlingens syftesformulering och de följande två forskningsfrågorna
föregår urskiljandet av samtalsgenrer placerandet av litteraturundervisning-
en ämneskonceptionellt. Denna ordning ska inte ses som att den förra under-
sökningen, som förvisso är mer omfattande textmässigt, är överordnad den
senare. Snarare kompletterar de två undersökningarna varandra, eftersom
det ämneshistoriska och läroplansteoretiska spåret med kursplaneanalysen
skapar ett specifikt perspektiv att förstå det som sker i klassrummet, på
samma sätt som samtalsgenreanalysen av klassrumssamtalen om litteratur
är ämnad att ge en ny förståelse av den ämnesverksamhet som blivit för-
stådd utifrån läroplansteoretiska och ämneskonceptionella termer. Med
detta sagt vill jag ändå påpeka att jag ser samtalsgenreanalysen som av-
handlingens huvudnummer, vilket förklarar varför formuleringen om ur-
skiljandet av samtalsgenrer kommer först i syftesformuleringen och i forsk-
ningsfrågorna. Denna ordning följs däremot inte upp i avhandlingstexten,
där det läroplansteoretiska och ämneskonceptionella spåret med kursplane-
analysen finns i del II, medan samtalsgenreanalysen först kommer i del III.
För att inte detta ska uppfattas som en inkongruens vill jag föra in distink-
tionen mellan avhandling som projekt och avhandling som text, där det
förra avser studiens genomförande i alla dess faser, medan det senare avser
redovisning av detta genomförande i text. Olika överväganden ligger helt
enkelt till grund för avhandlingen som projekt, det vill säga i genomföran-
det av avhandlingens olika undersökningar, och avhandlingen som text, det
vill säga presentationen av desamma. Att jag placerar det läroplansteoretis-
ka och ämneskonceptionella spåret och kursplaneanalysen i del II är i hu-
vudsak ett resultat av överväganden om avhandlingen som text. Innehållet
i del II ger läsaren en förståelse för de ämneshistoriska och institutionella
ramarna som omgärdar den ämnesverksamhet som undersöks i del III och
begripliggör frågan om ämneskonceptionell hemvist hos litteraturundervis-
ning som samtalsgenren realiseras inom. Syftesformuleringens andra led och
den andra forskningsfrågan, om inplacerandet av litteraturundervisningen
ämneskonceptionellt, besvaras emellertid först i del III, men utan upparbet-
ningen i del II av det läroplansteoretiska och ämneskonceptionella perspek-
tivet och kursplaneanalysen skulle detta inte vara möjligt.
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Noter
1 Dessa sökningar gjordes en sen lördagskväll i slutet av januari 2006, närmare
bestämt: 2006-01-28. Webbadresserna till myndigheter är:
http://www.skolverket.se/sb/d/107 och http://www.skolverket.se/sb/d/107.
2 Med utbildningsforskning avser jag här forskning som rör utbildning och skola;
med andra ord ett forskningsfält som utgår från en rad olika discipliner som peda-
gogik, svenska, litteraturvetenskap, för att bara nämna några.
3 Olga Dysthe talar i första hand om ett flerstämmigt klassrum, där kommuni-
kationen utmärks av att den är dialogisk – hon betonar att det är genom skrivande
och samtalande i samspel som läraren och eleverna skapar ett flerstämmigt klass-
rum.
4 Förutom Englund har det deliberativa samtalet diskuterats och lyfts fram av bland
andra Klas Roth (2000; 2004), Gunilla Molloy (2002; 2003), Jan Rydh (2003),
Kent Larsson (2004) och (Hultin, kommande, a). Förutom av Dysthe har det dialogi-
ska klassrummet förespråkats och diskuterats av exempelvis Nils-Erik Nilsson
(2002), Kent Adelmann (2002), Caroline Liberg (2003) och Jon Smidt (2004) för
att bara nämna några.
5 I kapitlet, ”Dialogiska klassrum eller deliberativa samtal – spelar det någon roll?
– En jämförelse mellan två normativa positioner i det samtida talet om skolans
demokratiuppdrag”, i antologin Utbildning som kommunikation, Englund (red.)
gör jag en komparativ analys av dessa förslag – av deras utmärkande drag, av deras
teoretiska utgångspunkter och av deras didaktiska konsekvenser (Hultin, kom-
mande, b).
6 Ett undantag är emellertid Elsie Rockwell som i artikeln, ”Teaching Genres: A
Bakhtian Approach” (2000) som diskuterar undervisning som genrer, med speciellt
fokus på hur dessa byggs upp genom en mängd olika inslag av primära talgenrer,
som härstammar från andra kommunikationssfärer än skolan. I övrigt har jag inte
kunnat finna några vetenskapliga artiklar eller andra arbeten som behandlar frå-
gan; inte heller några läromedel för lärarstuderande som tar upp frågan om
undervisningsgenrer. Självklart, som jag ovan påpekat, finns det mycket forskning
kring samtal och klassrumsinteraktionens strukturer, men denna forskning har inte
talat i termer av undervisningsgenrer, eller som jag gör i avhandlingen, samtals-
genrer.
7 Bakhtins term är talgenrer i den svenska översättningen av hans artikel, ”Frågan
om talgenrerna” där han mest ingående beskriver dessa språkliga fenomen (1979/
1997, s. 203).
8 I Kursplanen för ämnet Svenska som andraspråk sägs att ämnets huvudsakliga
innehåll är ”språk och språkutveckling” (jfr kap. 4, s. 78)
9 I en artikel i Svenskläraren gör Per Olov Svedner en indelning av svenskämnes-
didaktisk forskning, som han menar att forskning inom följande tre områden kan
kallas:

1. Forskning med inriktning på ämnesinnehåll och ämnesutveckling

2. Forskning som beskriver och analyserar undervisningsprocesser

3 Forskning med inriktning på elever och lärare (2000, s. 5)
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Min avhandling berör samtliga tre områden som Svedner lyfter fram; för det första
behandlar jag undervisningsinnehållet, som jag förstår dels som en ämnes-
konceptionell konsekvens, dels som en del av samtalsgenrens realisering. Tydlig-
görandet av samtalsgenrer i undervisning kan också ses som ett bidrag till ämnes-
utveckling. För det andra beskriver jag och analyserar undervisningsprocesser, ef-
tersom samtalen och dess genrer alltid ingår i ett undervisningssammanhang. För
det tredje är samtalsgenrerna jag studerar realiserade av elever och lärare.
10 Användandet av begreppet didaktik inom pedagogisk forskning i Sverige har
historiskt sett inte varit en självklarhet. Didaktikbegreppets inmarsch på den peda-
gogiska forskningsscenen har beskrivits som en reaktion mot den tidigare pedago-
giska forskningen, som fokuserade i bästa fall metodfrågorna, vilken var den helt
dominerande forskningen under perioden 1920–70 (jfr exempelvis Englund, 1998;
Schüllerqvist 2001). I denna pedagogiska forskning problematiserades inte under-
visningens innehåll, utan detta sågs snarare som något essentiellt givet och som
därmed endast betraktades som ett förmedlingsproblem. Englund beskriver hur det
under ett tidigt 1980-tal initierades två forskningstraditioner inom svensk pedago-
gisk forskning, som senare betecknats som didaktisk forskning, där forskningens
fokus var innehållsrelaterad. Dels den fenomenografiska forskningen där distink-
tionen mellan undervisningsinnehåll och lärandeinnehåll upprättades, dels den
läroplansteoretiska forskningen som problematiserade undervisningens innehåll
utifrån ett vidare samhälls- och utbildningspolitiskt perspektiv (Englund, 1990;
1998).
11 På hemsidan för det nationella nätverket för svenskämnets didaktik (SMDI) finns
en förteckning över avhandlingar som under senare år publicerats i Svenska med
didaktisk inriktning (se http://www.educ.umu.se/forskning/smdi/forskning.html).
12 I den inledande tematexten till Utbildning & Demokratis temanummer, Svensk-
ämnet som demokratiämne, beskriver jag närmare hur det svenskämnesdidaktiska
vetenskapliga fältet tagit form och för en diskussion kring ämnesdidaktiken som ett
kommunikationsprojekt som bör värna om sin mång- och tvärvetenskaplighet
(Hultin, 2003a, s. 5–12); i antologin ”Didaktikens mångfald” för jag en liknande
diskussion (Hultin 2003b, s. 133–143).
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KAPITEL 2

Klassrumssamtal och litteraturundervisning ur
olika forskningsperspektiv

I det här kapitlet presenterar och diskuterar jag tidigare forskning med rele-
vans för min undersökning. Denna forskningsöversikt ska ses som en fond
till avhandlingens undersökningar. I mina sökningar efter relevant tidigare
forskning har jag inte kunnat finna några studier som behandlar samma
fråga som min studie, det vill säga samtalsgenrer inom litteraturundervis-
ning. Inte heller har jag funnit några exempel på ämnesdidaktisk samtals-
forskning som studerat samtalsgenrer inom någon annan ämnesundervis-
ning, även om exempelvis Gordon Wells, en nordamerikansk interaktions-
forskare, har efterlyst studier som fokuserar de institutionella samtalsfor-
mer som hör till olika gemenskaper i skolan, exempelvis olika ämnen (1996).
Däremot har jag funnit en rad andra forskningstraditioner vars forsknings-
fokus, teoretiska perspektiv och forskningsresultat är relevanta för denna
studie. I det här kapitlet gör jag nedslag i två av dessa forskningsfält, dels i
pedagogisk klassrumsforskning med fokus på interaktion och samtal, dels i
ämnesdidaktisk forskning med fokus på det litteraturläsande klassrummet.

Inom det första fältet, pedagogisk klassrumsforskning, uppmärksammar
jag först några tidiga svenska studier ur den läroplansteoretiska traditio-
nen, som fokuserar relationen mellan institutionella villkor (exempelvis läro-
och kursplaner) och interaktionen i klassrummet, vilket också jag gör i
denna avhandling. Syftet att lyfta fram dessa studier är främst att visa i
vilken pedagogisk forskningstraditions kölvatten jag anser att min studie
befinner sig. Sedan vänder jag blicken mot några svenska, nordiska och
internationella studier som fokuserat IRE/IRF-strukturen i klassrumsinter-
aktion, vilket också jag gör i samtalsgenreanalysen.

Inom det andra fältet, ämnesdidaktisk forskning med fokus på det
litteraturläsande klassrummet, uppmärksammar jag först några etnogra-
fiska studier av litteraturläsning på högstadiet eller gymnasiet, vilka likt
min studie har ett ämneskonceptionellt spår.
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Klassrumsinteraktionens institutionella villkor
Inom svensk pedagogisk forskning har forskningstraditionen läroplansteori,
som först benämndes som ramfaktorteori, i mer än trettio år studerat klass-
rumsinteraktionens institutionella villkor. Den tidiga ramfaktorteorin, som
introducerades av Urban Dahlöf genom hans ramfaktormodell 1971, ut-
manade den samtida huvudfåran i svensk skolforskning, den traditionella
utbildningssociologin, som hade dominerat svensk skolforskning under hela
efterkrigstiden. Den traditionella utbildningssociologin fokuserade i huvud-
sak hur undervisning skulle kunna göras effektivare och hur politiska ut-
bildningsreformer på bästa sätt skulle kunna implementeras. Ulf P Lund-
gren menar att Dahlöf med sin ramfaktormodell förändrade den grundläg-
gande forskningsfrågan inom den traditionella utbildningssociologin som
just handlat om hur resultaten i skolan kan mätas till att istället fråga var-
för olika resultat uppnåddes (1984, s. 70).

De ramar Dahllöf avsåg var dels fysiska ramar (exempelvis skolbyggnad,
elevantal i klassen, lärartäthet, etc.), dels tidsmässiga ramar (exempelvis tid
till förfogande för att gå igenom ett visst undervisningsstoff). Några år
senare sker en utvidgning av Dahllöfs ramfaktormodell till en läroplans-
teori, där rambegreppet inte längre uteslutande avsåg fysiska och adminis-
trativa ramar, utan också juridiska ramar (exempelvis skolpliktig ålder och
pedagogiska påbud som ramar, (exempelvis läroplanen) (Lundgren, 1984,
s. 76). Ramfaktorteorin öppnade sig också vid den här tiden, vid sjuttio-
talets mitt, för den nya utbildningssociologin, där Basil Bernstein och Pierre
Bourdieu utgjorde centrala referenser. Begreppen reproduktion, social kon-
troll och legitimitet blev väsentliga som utgångspunkt för en förståelse av
statens ordnande av utbildning och de processer som äger rum däri (Lund-
gren, 1984, s. 76; Englund, 1990, s. 26). Det handlade om att studera hur
läroplanen realiserades i klassrummet, inte minst som regler för det språk-
ande som äger rum där, hur ”skolans verklighet är relaterad till de regler
och avsikter som uttrycks i läroplanen” (Lundgren, 1981, s. 19).

Bernstein och Bourdieu var emellertid inte de enda internationella
inspirationskällorna för läroplansteorin, utan betydande var även den nord-
amerikanska utbildningsforskaren Arno Bellack, vars verk The Language
of the Classroom kom ut 1966. Bellack utvecklade en metodologi utifrån
filosofen Ludvig Wittgensteins språkspelsteori, där språket anses få sin
mening genom det sätt som det används i ett visst sammanhang. Utifrån
spelmetaforiken sågs språkliga handlingar som språkliga drag som språk-
brukaren kan utföra inom spelets regelsystem. Med detta synsätt ses klass-
rumsinteraktionen som en serie pedagogiska drag – vilket passade som han-
den i handsken med läroplansteorins förståelse av pedagogiska ramar som
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blir regler och möjligheter i den pedagogiska verksamheten (Lindblad &
Sahlström, 2000, s. 249; Lundgren, 1984, s. 75–76). 1

Flera läroplansteoretiska klassrumsstudier gjordes med Bellack som en
metodologisk utgångspunkt. Ett tidigt exempel är Ulf P Lundgrens avhand-
ling, Frame Factors and the Teaching Process (1972). Lundgrens undersök-
ning bekräftar Dahllöfs hypotes (1967) att takten i undervisningen bestäms
av en grupp elever i klassrummet, en så kallad styrgrupp bland eleverna,
vars behov i undervisningen med andra ord tillåts bli norm för klassunder-
visningen i stort. Något senare kom Christina Gustafssons avhandling,
Classroom Interaction – A Study of Pedagogical Roles in the Teaching
Process (1977). Gustafsson analyserar de roller som elever intar i under-
visningen. Undervisningssammanhanget var matematik på mellanstadiet.
Resultatet visade emellertid inte att eleverna på något tydligt sätt intog olika
roller till undervisningen, utan att de utnyttjade likartade språkmönster
(Gustafsson, 1977, s.174).

Ännu något senare utvecklade en serie studier inom läroplansteorin
metodologin ytterligare med hjälp av lingvisten Michael Hallidays teore-
tiska arbeten, där analyser av språkets funktion i klassrummet gjordes. I
forskningsrapporten, ”Undervisningsspråket”, analyserar exempelvis Lund-
gren och sociolingvisten Jan Anward regler för turtagande i klassrummet
och hur innehållet i frågorna ramade in svaren som blev möjliga (1978). I
rapporten diskuterar Anward och Lundgren turtagande som följer inter-
aktionsmönstret IRE/IRF (1978, s. 150), även om författarna inte använder
sig av den termen. Dessutom diskuterar de förekomsten av lotsning (1978,
s.148) samt fördelningen av taltiden och talinitiativet i undervisningsspråket
(1978, 165–168).

Författarna poängterar att undervisningsspråkets villkor (det vill säga
regler för turtagning och fördelning av taltiden, med mera) hela tiden
kommuniceras i klassrummet. Den språkliga interaktionen i klassrummet
analyseras och förstås som ett sätt att skapa och upprätthålla social kon-
troll, genom att eleverna internaliserar socialt önskvärda beteenden när de
deltar i undervisningsspråket. Även om inte metaforiken den dolda läro-
planen används explicit i rapporten, så genomsyras texten av detta tänke-
sätt, exempelvis uttryckt i poängterandet att inlärning (självkontrollen och
kunskap om den egna inlärningskapaciteten) ligger utanför ramen för den
officiella läroplanen (Anward & Lundgren, 1978, s. 167).2 I rapporten till-
skrivs läraren en viktig kontrollfunktion genom definierandet av elevernas
förmåga att behärska undervisningsspråket samt deras kunskaper – en kon-
trollfunktion som sätts i relation till statens intentioner med skolan via läro-
och kursplaner. Avslutningsvis påpekar författarna att de elever som via
egna talinitiativ lyckas ta mer talutrymme än vad eleverna i genomsnitt tar
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i klassrummet, kan göra det för att de behärskar undervisningsspråkets reg-
ler (1978, s. 168) – en slutsats som återför analysen av empirin till den
teoretiska och metodologiska utgångspunkten där undervisningsspråket ses
som ett språkspel och yttranden som pedagogiska drag och där endast den
som behärskar spelets regler kan ta tillvara det friutrymme i spelandet som
spelet medger, ett perspektiv helt i linje med den nya utbildningssociologin.

De ramfaktorteoretiska/läroplansteoretiska klassrumsstudier som jag just
redovisat benämndes som processtudier, eftersom de fokuserade den peda-
gogiska processen. Dessa genomfördes framförallt i två projekt, de så kal-
lade MAP- och PUMP-projekten (jfr Lundgren, 1981, s. 20).3 Intresset för
interaktionsmönster i undervisningsspråket har min undersökning gemen-
samt med dessa studier, även om jag således specifikt fokuserar hur inter-
aktionsmönster framträder i olika samtalsgenrer inom ett ämne. Likt ram-
faktorteorin betonar också jag samtalsgenrens institutionella sammanhang
som viktiga villkor för språkandet i klassrummet – exempelvis skolform,
program, kurs- och läroplaner, undervisningens ämneskonceptionella hem-
vist, etc. Inom ramfaktorteorin problematiserade man däremot inte selektiva
traditioner inom olika skolämnen, vilket är en viktig utgångspunkt för min
undersökning. Problematiseringen av skolämnens olika selektiva traditio-
ner företogs i delar av läroplansteorin något senare (Englund, 1986/2005),
det stadium som Englund betecknar som teorins tredje stadium (jfr Eng-
lund, 1990, s. 28). Detta perspektiv utgör en viktig teoretisk utgångspunkt
i denna avhandling, vilket jag presenterar i nästa kapitel.

Vidare skiljer sig mina och den tidiga läroplansteorins utgångspunkter,
vilket får konsekvenser för hur relationen mellan den pedagogiska proces-
sen och de institutionella villkoren uppfattas. De läroplansteoretiska proces-
studierna förstod denna relation utifrån Bernsteins och Bourdieus repro-
duktionsteorier genom de teoretiska nyckelorden, som nämnts, social kon-
troll, legitimering och reproduktion. Utifrån Bakhtin, vars tänkande är en
central teoretisk utgångspunkt för avhandlingen (se kapitel 6), förstår jag
däremot relationen mellan den pedagogiska processen (här: samtalsgenrer-
na) och institutionella villkor (som läroplan, kursplan, selektiva ämnes-
traditioner, etc.) som kontingent och dialogisk. I ett dialogiskt perspektiv
ses inte heller lärarpositionen som en av staten kontrollerande enhet utan
som en part i en process som skapas dialogiskt där eleverna också är parter
– vilket inte innebär att läraren och hennes institutionellt tilldelade roll för-
nekas. Lärarens möjligheter att ta initiativ och hennes institutionellt till-
delade tolkningsföreträde över de pedagogiska processerna i klassrummet
(genom exempelvis betygssättning) ser jag som viktiga verksamma villkor i
den dialogiskt skapade processen, som skapas och återskapas av läraren
och eleverna. Detta kontingenta och dialogiska synsätt är också i samklang
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med de didaktiska implikationer jag hämtar från läroplansteorins tredje
stadium (jfr Englund, 1997)(se kapitel 3).

Klassrumsinteraktion som IRE/IRF?
Inom den tidiga läroplansteoretiska traditionen visades, som vi sett, ett in-
tresse för interaktionsmönster i undervisningsspråket, som den ovan anförda
rapporten av Anward och Lundgren tydligt vittnar om (1978). De diskute-
rade, som sagt, interaktionssekvenser i undervisningsspråket med tydlig IRE/
IRF-struktur, utan att termen i sig användes. Termen, IRF (Initiative-Re-
spons-Follow-up), var emellertid redan myntad, först av två brittiska socio-
lingvister, Sinclair och Coulthard, i deras arbete ”Towards an analysis of
discourse” (1975). De byggde sitt analyssystem utifrån Bellack et al. (1966)
och deras syfte var att finna en generell samtalsgrammatik som kunde blott-
lägga olika språkliga funktioner som påståenden och frågor och hur dessa i
sin tur realiserade olika samtalspositioner. 4

Därefter har forskare från världens alla hörn ägnat sig åt att studera
detta interaktionsmönster. Lindblad och Sahlström har påpekat hur denna
klassrumsforskning kännetecknas av teoretisk och metodologisk oenighet,
men att den däremot är enig på en punkt, nämligen att IRE/IRF-strukturen
är det dominerande samtalsmönstret i ”katederundervisningen i klassrum
på alla nivåer och i de flesta länder” (2000, s. 258). Jag har ingen möjlighet
att göra annat än några strategiska nedslag i detta i det närmaste oöver-
skådligt stora forskningsfält. Jag vill endast nämna några centrala referen-
ser, inte minst för att visa att även om forskarna varit överens om att IRF/
IRE-strukturen är dominerande i språkande klassrum överallt i världen, så
är forskarna däremot inte överens om hur vi ska förstå samtalsstrukturens
funktion.

I sin bok, Learning Lessons: The Social Organiszation of Classroom
Instruction (1979) vidareutvecklade Hugh Mehan förståelsen för den skol-
specifika samtalsstrukturen, som han kallar IRE (Initiative-Respons-
Evaluation). Han visade att bilden inte var riktigt lika entydig som den
först hade framstått. Eleverna kunde i vissa fall initiera samtalssekvensen,
även om läraren i de flesta fall stod för initieringen. Han visade dessutom
att eleverna inte endast förväntades att lära in de rätta svaren, för återgiv-
ning i IRE-sekvensen, utan också måste känna till de regler som omgärdar
interaktionen i klassrummet.

Courtney Cazden (1988) vidareutvecklade i sin tur Mehans analys av
IRE-strukturen i sin bok, Classroom Talk. Hon analyserade lärartalet
(teacher talk), ett begrepp som hon hämtat från Shirley Brice Heath (1984)
– och fann att detta sammanföll med de karaktäristika som vuxnas tal till
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barn sägs ha utanför skolan, samtidigt som detta skilde sig åt genom att
läraren i ungefär 2/3 av tiden initierade turer i samtalet med IRE-struktur.

Senare års forskning har till vissa delar omvärderat den tidigare forsk-
ningens syn på IRE (IRF)-strukturens betydelse, inte minst utifrån nya teo-
retiska och metodologiska perspektiv, vilket både Vibeke Aukrust och Lind-
blad & Sahlström påpekar i sina respektive forskningsöversikter över
klassrumsforskning med intresse för IRE/IRF-strukturen (Aukrust, 2003, s.
180; Lindblad & Sahlström 2000, 252). De tidiga studierna av klassrums-
samtalen och IRE/IRF-strukturen genomfördes av sociolingvister, som de
ovan anförda referenserna är exempel på. Under senare år, från 1980-talet
och framåt, har klassrumsinteraktionen studerats utifrån sociokulturell el-
ler sociohistorisk teoribildning där de centrala referenserna är Vygotskij,
Wertsch och under senare år också Bakhtin (jfr Aukrust 2003, s. 179–178;
Lindblad & Sahlström, s. 251).

Med det sociokulturella perspektivet inom klassrumsforskningen kom
ett intresse för att studera klassrumsinteraktionens inlärningspotential.5 Ett
exempel är Olga Dysthes klassrumsforskning, som fått stor genomslagskraft
i de nordiska länderna genom boken, Det flerstämmiga klassrummet – att
skriva och samtala för att lära (1996).6 Dysthes forskning utgår från en
sociokulturell/sociohistorisk teoribildning,7 där hon dels hämtar begrepp
från den sociolingvistiska klassrumsforskningen (exempelvis, IRE eller
autentiska frågor), dels utvecklar hon begrepp utifrån bland annat Michael
Bakhtins teorier (exempelvis, flerstämmighet).8 Utifrån dessa begrepp ana-
lyserar hon sedan den skriftliga och muntliga interaktionen i tre olika klass-
rum, två nordamerikanska och ett norskt, för att belysa klassrumsinter-
aktionens dialogiska respektive monologiska drag. Därefter för hon en dis-
kussion om de olika klassrumsinteraktionernas inlärnings- och demokrati-
potential, där hon drar slutsatsen att den dialogiska klassrumsinteraktionen
rymmer störst potential för lärande och demokratiskt erfarande. Den nord-
amerikanska klassrumsforskaren Martin Nystrands arbeten är en viktig ut-
gångspunkt för Dysthe (1986; 1997)9. Nystrand är en av de klassrums-
forskare, enligt Dysthe, som mest konsekvent har utgått från Bakhtins tän-
kande (2003, s. 108). Dessutom betonar också Nystrand vikten av samspel
mellan skrivande och samtalande i klassrummet för att skapa ett dialogiskt
samtalsklimat. Under sjuttiotalet undersökte Nystrand hundra klassrum på
högstadienivå i den nordamerikanska Mellanvästern. Resultatet var ned-
slående. Interaktionen i de allra flesta klassrum var monologisk. Nystrand
slog fast att klassrumsinteraktionen i de flesta fall kännetecknades av en
recitativ samtalsform, där läraren initierar retoriska frågor, eftersom frå-
gans svar redan är känt för denne, som eleven uppmanas att respondera på,
varpå läraren i ett tredje led värderar elevens svar som korrekt eller felak-
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tigt. Recitativ samtalsform är således den term som Nystrand använder för
att benämna IRE/IRF-strukturen.

Hos Dysthe och i Nystrands tidiga arbete framställs IRE/IRF-strukturen
mer eller mindre som synonym med monologisk klassrumsinteraktion med
sämre inlärningspotential än det dialogiska klassrummet. I sitt senaste ar-
bete från 1997 modifierar Nystrand emellertid uppfattningen om inlärnings-
potentialen hos IRE/IRF, vilken i detta arbete sägs bero på kvaliteten i upp-
följningen/evalueringen. Om läraren bygger vidare på elevernas responser i
uppföljningsdelen av IRE/IRF-sekvensen blir inlärningspotentialen större
(Nystrand, 1997, s. 1–29).

Några ytterligare exempel på forskare som utifrån ett sociokulturellt per-
spektiv omvärderat IRE/IRF-strukturen och betonat dess inlärningspotential
är Newman, Griffin och Cole (1989) som menar att IRE/IRF-sekvensen är
ett effektivt sätt att reparera elevernas möjliga felinlärning, eftersom lära-
ren i uppföljningssekvensen kan ge det rätta svaret. Vidare har Greenleaf
och Freedman (1993) poängterat att IRE/IRF kan inbjuda eleverna till
problemlösningsformer i undervisningen. Nassaji och Wells (2000) benäm-
ner IRE/IRF som triadisk dialog, en term som med sina positiva konnota-
tioner fångar deras ambition att omvärdera samtalsformens funktion i sko-
lan. Nassaji och Wells menar att denna tredelade dialog fungerar som en
stödstruktur för lärande samt vid utbyte av idéer och tankar.10

Lindblad och Sahlström poängterar betydelsen av samtalsforskningens
aktörsperspektiv för resultatet (2000, s. 252). De menar att den tidiga klass-
rumsforskningen i första hand fokuserade ”lärarspråket”, klassrummets
offentliga diskurs som medförde ett lärarperspektiv på interaktionen i klass-
rummet. Forskning som utgått från ett elevperspektiv har därför kommit
att ställa en del av den tidigare forskningens resultat om IRE/IRF på ända,
menar Lindblad & Sahlström (2000, s. 252). Med ett elevperspektiv i
samtalsforskningen synliggörs elevernas interaktion utanför den officiella
diskursen i klassrummet, framhåller forskarparet, i vilken eleverna är långt
mer livligt deltagande än i det officiella samtalet i klassrummet.11

Låt mig nu summera hur min studie förhåller sig till frågor aktualiserade
av den tidigare forskningen om IRE/IRF som jag ovan presenterat. Det för-
sta vill jag ta upp är att min studie inte på något enkelt sätt kan placeras i
den sociolingvistiska eller sociokulturella traditionen. Bakhtin är som be-
kant en central teoretisk inspirationskälla för mig i avhandlingen när jag
formulerar mitt syfte och forskningsfrågor rörande samtalsgenrer i litteratur-
undervisningen och han har på senare år kommit att uppfattas som till-
hörande den sociokulturella teoribildningen (Dysthe & Igland, 2003, s. 95–
117). Detta tillsammans med det faktum att jag inte studerar samtalen ur
det mikroperspektiv som är vanligt inom sociolingvistiken skulle tala för
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att placera studien i den sociokulturella traditionen. Samtidigt är mitt in-
tresse för samtalsgenrerna avgränsat till hur de konstrueras i undervisningen,
däremot inte till vilket inlärningspotential dessa har, vilket kan tyckas föra
studien närmare den sociolingvistiska traditionen. Min studie, som främst
är ett exempel på ämnesdidaktisk forskning med förankring i läroplans-
teorins tredje stadium, har alltså hämtat inspiration från både de ovan
nämnda forskningstraditionerna, vilka, enligt Aukrust, har såväl betydande
likheter som skillnader sinsemellan (2003, s. 170–171).

För det andra vill jag ta upp frågan om vad IRE/IRF-strukturen bör kal-
las. Förutom IRE/IRF har vi sett att denna samtalsstruktur har kallats
recitativa samtal mot vilka dialogen som samtalsform med autentiska frå-
gor förts fram (Nystrand, 1986; 1997; Dysthe 1996). I detta dialogiska
perspektiv blir IRE/IRF mer eller mindre på förhand laddat som monologiskt
med sämre potentialer för inlärning och demokratiskt erfarande. Nassaji
och Wells benämning av samtalsstrukturen som triadisk dialog innehåller
också ett mått av övertalning, bara det att vi nu ska förstå att samtals-
strukturen i grund och botten är av godo för inlärningen i klassrummet. Jag
vill komma ifrån den här typen av laddningar genom att i stället tala om
retoriska och icke-retoriska frågor, där de förra benämner frågor där infor-
mationen redan är känd för frågeställaren och de senare benämner frågor
där informationen är okänd för frågeställaren.

Med termerna retoriska och icke-retoriska frågor kommer jag också ifrån
begreppet autentisk, som jag finner problematiskt, eftersom det antyder att
det finns frågor som skulle kunna vara icke-autentiska. Det är problema-
tiskt att förutsätta att retoriska frågor per definition inte skulle vara auten-
tiska och därmed inte önskvärda i undervisningen. Som jag ser det är alla
frågor autentiska, både de retoriska och de icke-retoriska, vad skulle de
annars vara? Det intressanta är snarare när den ena kategorin eller den
andra används och vilken funktion och vilket syfte de har, vilket jag analy-
serar inom ramen för samtalsgenreanalysen.

För det tredje vill jag poängtera att också min undersökning, i likhet med
den tidiga klassrumsforskningen, rör det officiella skolsamtalet i de klass-
rum jag studerat. Jag är medveten om att mina resultat skulle ha blivit an-
norlunda om jag också studerat de mer privata, icke-offentliga, samtal i
klassrummet mellan elever som ibland äger rum parallellt med det offent-
liga klassamtalet. I de fall när elevers privata samtal tar över, eller snarare
avbryter och fryser, det offentliga skolsamtalet, diskuterar jag emellertid
detta.
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Att förstå klassamtalet utifrån dess ramar eller inte? – det är frågan!
Vi har sett hur Lindblad & Sahlström poängterat betydelsen av vilket aktörs-
perspektiv som klassrumsforskningen utgår ifrån. De har i samma anda

också understrukit vikten av att klassrumsforskaren studerar klassrums-
verksamheten inifrån. Detta pläderar Lindblad och Sahlström tillsammans
med Ann-Carita Evaldsson och Kerstin Bergqvist för i sitt introduktions-
kapitel till boken, Interaktionsboken, och markerar samtidigt hur deras
klassrumsforskningsansats skiljer sig från den tidigare ramfaktorteoretiskt/
läroplansteoretiskt baserade klassrumsforskningen:

Vår poäng är att man i detalj måste studera det som händer i peda-
gogiska sammanhang genom att börja inne i verksamheterna, och
inte i ramarna. Med detaljerade analyser av vardagens små hand-
lingar går det att förstå de sätt på vilket dessa är relaterade till sitt
sammanhang. Ur det perspektiv som författarna i den här boken in-
tar är det också så att ”sammanhanget”, eller vad man ofta kallar
kontext, är något som är socialt konstruerat. Kontext är alltså något
som är en del av dynamiken och inte bara en bakgrund mot vilken
man ser eller förstår interaktion. (2001, s. 11)

Författarnas poängtering av att detaljerade studier inifrån klassrumsinter-
aktionen också ger forskaren en förståelse för verksamhetens ramar, eller
sammanhang, finner jag något problematisk. Om klassrumsforskaren
fokuserar klassrumsinteraktionens innehåll i termer av ämnesinnehåll, så-
som jag gör i denna studie, behövs det snarast en ämneshistorisk förför-
ståelse för att förstå det som sker i det aktuella klassrummet. Denna ämnes-
historiska förförståelse är inte nödvändigtvis något som vare sig elever eller
lärare har tillgång till på ett medvetet sätt, varför det inte är möjligt att
”forska fram” denna kontext inifrån. Det innebär dock inte att den som
kontext eller ram inte är viktig. Ämneshistoriska analyser av kursplaner,
läromedel, etc. har visat att det inom svenskämnet finns tre olika ämnestra-
ditioner med diametralt olika ideal och mål för litteraturundervisningen,
vilket jag redovisar närmare i nästa kapitel. De flesta läromedel för littera-
turundervisningen i svenska är mer eller mindre organiserade utifrån någon
av dessa tre traditioner, vilket dock inte anges explicit i läromedlen. Dessa
tre traditioner verkar snarare som förgivettagna normer för undervisning-
en, eller som en tyst kunskap hos läraren och också hos eleverna. I min
studie är jag intresserad av att identifiera samtalsgenrer inom litteraturun-
dervisningen, men utan ämneshistoriska kunskaper och insikter är risken
påtaglig att jag inte skulle uppfatta hur detta ämnesdidaktiska/ämneshisto-
riska sammanhang rekonstrueras i samtalen jag analyserar. För att kunna
se detta krävs en kunskap om vilka, i detta fall ämneskonceptionella, ramar
som är troliga att finna i klassrummet. Förankringen av det ämneskoncep-
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tionella perspektivet i avhandlingen i vad som tidigare benämnts som läro-
plansteorins tredje stadium utvecklas utförligt i kapitel 3.

Det litteraturläsande klassrummet
Ungefär samtidigt, vid 1970-talets mitt, som pedagoger började att beforska
klassrumsinteraktionen utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv, formera-
des forskargruppen Pedagogiska gruppen (PG) vid Litteraturvetenskapliga
institutionen vid Lunds universitet vars forskningsobjekt i huvudsak var
det litteraturläsande klassrummet. Kerstin Bergöö beskriver PG:s betydelse
för svenskämnesdidaktiken på följande sätt:

PG har, menar jag, med sitt arbete lagt grunden till dagens didak-
tiska diskussion i grundskola och gymnasium i Sverige. När gruppen
inledde sitt arbete saknades såväl teoretiska utblickar, klassrums-
forskning som historiska studier på det här fältet. Den ämnesdiskussion
som förts från 1970-talet och framåt har i huvudsak förts med eller
mot gruppens begrepp, analyser, kritik och förslag. Skälet till det står
troligen att finna i det faktum att gruppen arbetade både teoretiskt,
kritiskt, historiskt och i konkret klassrumsverksamhet. (2005, s. 39)

Jag kommer att redovisa endast några få studier i detta avsnitt, gjorda av
tre forskare som varit direkt eller indirekt knutna till Pedagogiska gruppen:
Gun Malmgren (1992), Johan Elmfeldt (1997) och Gunilla Molloy (2002).12

Jag har valt dessa tre studier eftersom de dels är studier gjorda på högsta-
diet eller gymnasieskolan, dels har ett ämneskonceptionellt spår.13

I Malmgrens avhandling, Gymnasiekulturer. Lärare och elever om
svenska och kultur (1992), får vi möta 27 elever och 5 lärare, fördelade på
fyra skilda gymnasielinjer: Naturvetenskaplig linje, humanistisk linje,
konsumtionslinjen och verkstadslinjen. Två huvudaspekter kan urskiljas i
avhandlingen: En ämnesdidaktisk som fokuserar olika ämneskonceptioner
av svenskämnet och en som fokuserar elevers kulturella och litterära socia-
lisation i och utanför skolan.

Malmgren visar att skillnader i elevernas litterära socialisation återspeg-
lar och befäster sociokulturella skillnader. Medan eleverna på de teoretiska
programmen närmar sig en högstatuskultur, så stannar yrkeslinjernas elever
kvar i en medial lågstatuskultur. En slutsats denna undersökning ger för
handen är att pojkarnas kulturella socialisation skiljer sig mer i förhållande
till sociokulturell bakgrund och framtidsprospekt än flickornas. En annan
slutsats är att skiljelinjen mellan fritidskulturen och skolkulturen är som
starkast i verkstadsklassen och försvagas sedan allt eftersom i konsumtions-
klassen, naturklassen och humanistklassen.

Bland lärarna har Malmgren funnit två olika ämnesuppfattningar, en mer
kulturellt och innehållsligt öppen och elevcentrerad och ett mer ämnes-
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centrerat med betoning på förmedling av ett traditionellt litteratur- och
kulturarv.

Resultaten av Malmgrens forskning visar tydligt att villkoren för
litteraturundervisningen skiljer sig markant mellan olika gymnasieprogram
(tidigare: linjer). Detta var en viktig utgångspunkt för mig när jag sökte
tillträde till olika litteraturläsande och samtalande klassrum på olika pro-
gram vid gymnasieskolan, för att på så sätt få möjlighet att undersöka sam-
talsgenrer i kvalitativt olika klassrumsmiljöer.

Johan Elmfeldt beskriver i sin avhandling, Läsningens röster – om litte-
ratur, genus och lärarskap (1997), två undervisningsförlopp i två klasser i
gymnasieskolan (18–19 år gamla elever) under våren 1988 och 1990, i vilka
avhandlingsförfattaren själv arbetade som lärare. Analysen av dessa under-
visningsförlopp är presenterade som fyra teman: Det första temat
problematiserar relationen mellan lärartext och elevtext. Det andra temat
fokuserar det som Elmfeldt kallar ”det genuspositionella spelet”. Det tredje
temat uppmärksammar huruvida eleverna som läsare uppfattar historisk
förändring i sina litteraturstudier. Och det fjärde temat slutligen handlar
om relationerna mellan traditioner, undervisning/lärarskap och pedagogisk
litteratur.

Elmfeldt problematiserar undervisning som tar sin utgångspunkt i svensk-
ämneskonceptionen, Svenska som erfarenhetpedagogiskt ämne (se kapitel 3)
och visar hur den erfarenhetspedagogiske läraren kan hamna i konflikt, när
dennes pedagogiska viljeriktning möter de institutionella kraven. Dessa
handlar i Elmfeldts framställning främst om de djupt förankrade undervis-
ningstraditionerna (läs: Svenska som det högre bildningsämne; se kapitel 3)
på den aktuella gymnasieskolan, och därmed inte andra institutionella krav
i form av exempelvis nationella styrdokument, krav på betygsättning, etce-
tera. Elmfeldt beskriver hur läraren i hans avhandling – han själv – försöker
lösa konflikten genom en kompromiss, där läraren fortsätter att välja litte-
ratur ur den fasta litterära kanon som har upprättats på skolan, jämte några
alternativa texter, samtidigt som han organiserar studierna i teman.

Elmfeldt beskriver också svårigheterna med att uppnå de ideal som den
erfarenhetspedagogiska ämneskonceptionen rymmer, inte minst när det gäl-
ler att öka elevernas medvetenhet och förmåga att relatera personliga tan-
kar och erfarenheter till historiskt, strukturella kunskaper och perspektiv.14

Elmfeldts avhandling visar således hur ämneskonceptionen Svenska som
erfarenhetspedagogiskt ämne blir konkretiserad i ett reellt undervisnings-
förlopp och hur denna konkretisering eller realisering är omgärdad av olika
institutionella villkor. Detta fokus har också jag i min studie även om det är
de samtalsgenrer inom litteraturundervisning, som jag analyserar i ämnes-
konceptionella termer, som är i fokus här. Som Elmfeldt intresserar jag mig
också för olika institutionella villkor för realiseringen av samtalsgenrerna.
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Gunilla Molloys avhandling, Läraren – Litteraturen – Eleven. En studie
om läsning av skönlitteratur på högstadiet (2002), behandlar litteraturunder-
visningen i fyra sociokulturellt olika högstadieklasser. Två centrala fokus i
studien är: Mötet mellan läraren, litteraturen och eleven i klassrummet och
hur eleven förstår och svarar på lärarens mål med litteraturundervisningen
– och vad målet faktiskt är. Forskningsresultatet visar att det fanns mot-
sägelser mellan lärarnas mål med litteraturundervisningen inom svensk-
ämnet och hur det sen blev i den praktiska undervisningen. Även i fall där
läraren har klara uppfattningar om varför eleverna ska läsa en viss bok, så
uppfattar inte alltid eleverna dem. Molloy urskiljde vidare konflikter mel-
lan lärarens betoning på att lära ett visst givet kunskapsstoff vid läsningen
av boken och elevernas intresse att diskutera hur texten kan relateras till
dem själva och deras liv. Molloy beskriver vilka frågor som griper tag i
elevernas intresse på följande sätt:

Ett övergripande tema förefaller mig här vara frågor om makt, makt-
löshet och sexualitet kopplat till konflikter om klass, kön, etnicitet
och generationer. Detta är vanligtvis inte frågor som diskuteras vid
läsning av skönlitteratur inom svenskämnet. (2002, s. 309)

Dessa frågor diskuteras däremot, påpekar Molloy, i den populärkultur som
eleverna möter i exempelvis televisionens såpor och filmer. Molloy före-
språkar så ett svenskämne där samhällskonflikter, inte minst de som utspe-
lar sig i klassrummet, tas upp och bearbetas i litteraturundervisningen. På
så sätt, menar Molloy, kan svenskämnet även bli ett demokratiämne. Den
specifika demokratiska arbetsform, eller demokratiuppfattning om man så
vill, som Molloy pläderar för är det deliberativa samtalet i den tappning
som det förts fram av Tomas Englund (2000). Detta motiverar hon på föl-
jande sätt:

Demokratifrågor har länge behandlats i skuggan av ämneskunskaper.
Jag menar att ett gifte mellan demokratifrågor, de uttryck för kränk-
ningar mot värdegrunden som dagligen sker i skolorna samt samtal
om skönlitterära texter kan vara ett viktigt innehåll i arbetet med
skolans demokratiska uppdrag.

Det deliberativa samtalet skulle kunna utgöra formen. Vad som
skiljer det deliberativa samtalet från andra samtal är bland annat att
skilda synsätt systematiskt ställs mot varandra och att olika argu-
ment ges utrymme. Det deliberativa samtalet förutsätter också alltid
respekt för den andre och det handlar om att lära sig lyssna på an-
dras argument.

Av citatet framgår att Molloy lyfter fram det deliberativa samtalet som en
möjlig form för att möta det demokratiska underskott hon fann i flera av de
litteraturläsande undervisningspraktiker som hon studerade.15
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Noter
1 Bellacks utvecklande av en ny metodologi för klassrumsforskning bör förstås i
ljuset av den allvarliga kritik han riktade mot den samtida mainstreamforskningen
av skolan i USA. Denna forskning var likt den europeiska traditionella utbildnings-
sociologin inriktad på att finna sätt att göra undervisning mer effektiv, vilket vi sett
var fallet också inom svensk skolforskning före ramfaktorteorins inträde på skol-
forskningsarenan. Bellack kritiserade också samtidens skolforskning för att okri-
tiskt ha anammat naturvetenskapliga ideal och metoder och menade att skol-
forskningen måste finna sin egen identitet med egna teorier och metodologier, an-
passade till kritisk forskning av skolans värld. Förutom Bellacks studie från 1966
kan även Phillip Jacksons numer klassiska studie, Life in Classrooms, från 1968
anföras som verk som bröt mot den tidigare forskningstraditionen med naturveten-
skapliga förtecken genom att genomföra kvalitativa klassrumsstudier (jfr Lindblad
& Sahlström, 2003, s. 237)
2 Begreppet den dolda läroplanen myntades av Phillip Jackson 1968 i det ovan
nämnda verket, Life in Classrooms. Begreppet den dolda läroplanen syftar till att
rikta uppmärksamheten på diskrepansen mellan den officiella läroplanen för sko-
lan och det som sker i skolpraktiken, det vill säga reproducerandet av de rådande
samhälleliga normerna. Begreppet tillför således en reproduktionsteoretisk förstå-
else av samhälle och skola. I Sverige introducerades begreppet av Donald Broady
(1981; 1985) och av Bertil Gustafsson et al. (1981).
3 Lundgren hänvisar här till följande studier inom dessa projekt (Lundgren, 1972,
1977, 1979; Gustafsson, 1977) (Lundgren et al. 1981, s. 20).
4 I Sverige influerades exempelvis Jan Anward av deras arbete, vilket syns i hans
bok, Språkbruk och språkutveckling i skolan (1983).
5 För en mer ingående diskussion om likheter och skillnader mellan klassrums-
studier gjorda utifrån sociolingvistiska traditioner och dem gjorda utifrån socio-
kulturella traditioner, se Aukrust (2003, s. 170–171). Också Ewaldson et al.
poängterar i inledningstexten till boken, Interaktion i pedagogiska sammanhang,
att samtliga bidrag i boken har det socialkonstruktivistiska synsättet på interaktion
gemensamt, även om de olika bidragen kan ses som tillhörande de två nämnda
traditionerna, där exempelvis Bergqvists bidrag är ett exempel på en studie utifrån
den sociokulturella traditionen, medan Johan Liljestrands och Sahlströms bidrag
är exempel på studier inspirerade av den sociolingvistiska traditionen (2001, s. 21).
6 Boken är en populariserad version av hennes avhandling, Writing and Talking to
Learn. A Theory-Based, Interpretive Study in Three Classromms in the USA and
Norway (1993).
7 I antologin, Dialog, samspel och lärande (red. Dysthe) (2003), utvecklar Dysthe
med kolleger i antologins första del de teoretiska utgångspunkterna för sitt socio-
kulturella/sociohistoriska perspektiv på lärande; därvidlag behandlar de såväl de
ryska referenserna (Bakhtin, Vygotskij) som de amerikanska pragmatikerna (Dewey
och Mead).
8 Dysthe utvecklar också begrepp utifrån Vygotskij, exempelvis den nära ut-
vecklingszonen och stödstrukturen.
9 Nystrands arbete från 1997, Opening Dialogue. Understanding the Dynamics of
Language and Learning in the English Classroom, var av naturliga skäl inte refe-
renspunkt i Dysthes avhandling, som ju kom fyra år före, 1993. Detta arbete av
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Nystrand åberopar Dysthe däremot i kapitlet, ”Mikhail Bakhtin och sociokulturell
teori”, som hon författat tillsammans med Mari-Ann Igland, i boken Dialog, sam-
spel och lärande, (2003).
10 Se Aukrust för fler exempel på klassrumsforskning utifrån ett sociokulturellt
perspektiv som omvärderat IRE/IRF-strukturens betydelse som inlärningspotential
(2003, s. 178–180).
11 Se Lindblad & Sahlström för fler exempel på klassrumsforskning som utgått
från ett elevperspektiv (2000, s. 252–262).
12 Gun Malmgren och Johan Elmfeldt har varit knutna till Pedagogiska gruppen
(PG) vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet, medan Gunilla
Molloy indirekt är kopplad till gruppen genom deltagande i forskarutbildning i
SMDI vid Malmö högskola. Denna forskarutbildning kan delvis ses som en fort-
sättning på PG:s arbete. Jan Thavenius och Lars-Göran Malmgren, vars texter jag
hänvisar till i nästa kapitel, var ledande namn inom PG.
13 De etnografiska klassrumsstudier som jag behandlar i detta kapitel är således
långt ifrån alla de klassrumsbaserade studier som företagits inom PG; för en över-
sikt se exempelvis Årsrapporten 1996 från Pedagogiska gruppen, där gruppens ar-
bete fram till dess redovisas.
14 I kapitlet, ”Litteraturundervisningens demokratiska potential”, i antologin Skill-
nad och konsekvens – mötet lärare – studerande och undervisning som meningser-
bjudande, diskuterar jag implikationerna av idealen hos den erfarenhetspedagogiska
ämneskonceptionen för en demokratisk litteraturundervisning – i synnerhet hos
ideal som formuleras på ett essentiellt fastlåsande sätt – också i förhållande till
nämnda resultat i Elmfeldts avhandling. (Hultin, 2004, s. 238–242).
15 I artikeln, ”Det nödvändiga samtalet”, i tidskriftens, Utbildning & demokrati,
temanummer: Svenskämnet som demokratiämne, fördjupar Molloy diskussionen
kring det deliberativa samtalet som möjlig form i litteraturundervisningen, genom
att problematisera dess förutsättningar att realiseras i litteraturundervisningen uti-
från ett genusperspektiv (2003).
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KAPITEL 3

Läroplansteoretiska och
ämneskonceptionella utgångspunkter

I det här kapitlet utvecklar jag avhandlingens teoretiska utgångspunkter för
att förstå samtalen som inbäddade i institutionella och ämneskonceptionella
sammanhang. Detta perspektiv utgör också en grund för kursplaneana-
lyserna jag företar i kapitel 4 och kapitel 5. Först vänder jag mig till den
didaktiska ansats inom läroplansteorin, som Englund med flera utvecklat,
som dels förstår pedagogiska texter som exempelvis läroplaner och kurs-
planer som ”(politiska) kompromisser som är tolkningsbara” (Englund,
1990, s. 28), dels betonar framväxten av olika selektiva traditioner inom
olika skolämnen. 1 Sedan vänder jag mig till svenskämneshistorisk forsk-
ning som beskriver de tre dominerande selektiva traditioner som vuxit fram
under ämnets historia, vilka jag som bekant benämner ämneskonceptioner.
På så sätt preciseras och konkretiseras den läroplansteoretiska utgångspunk-
ten med hjälp av den svenskämneshistoriska forskningens resultat. De tre
svenskämneskonceptionerna – Svenska som litteraturhistoriskt bildnings-
ämne, Svenska som färdighetsämne och Svenska som erfarenhetspedago-
giskt ämne – stipuleras sedan som centrala analysverktyg för kursplaneana-
lysen. Avslutningsvis i kapitlet redovisar jag några metodologiska reflektio-
ner och överväganden jag gjort inför kursplaneanalyserna, vilket inför kurs-
planeanalysen mynnar ut i några preciseringar av avhandlingens andra över-
gripande forskningsfråga.

Ett historiskt föränderligt undervisningsinnehåll
I en historisk översikt över läroplansteorin delar Englund in denna forskar-
tradition i tre stadier (1990). Han menar att läroplansteorins första stadium
utgörs av Dahllöfs tidiga ramfaktorteori, som övergår i det andra stadiet i
mitten av sjuttiotalet i och med att läroplansteorin öppnar sig för repro-
duktionsteoretiker som Bernstein och Bourdieu och den nya utbildnings-
sociologin (se kapitel 1) (Englund, 1990, s. 25–27). I ett tredje stadium av
läroplansteorin lämnas reproduktionsteorierna, enligt Englund, och istället
betonas utbildningens innehåll och olika pedagogiska texter som föremålet
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för en ständigt pågående kamp mellan olika sociala krafter, vilket han be-
skriver på följande sätt:

som innehållet fokuserats som uttryck för motsättningar på alla
nivåer, (historisk) förändring och som (didaktisk) urvalsfråga. Det
handlar […] om ett tendentiellt brott vad gäller kunskapsintresset
och en successiv förskjutning av det teoretiska perspektivet. […] Det
övergripande teoretiska perspektivet i det tredje stadiet är att se ut-
bildningen och dess innehåll i ett spänningsfält ytterst bestämt av
sociala krafter i kamp. Det yttersta maktcentrat för denna kamp är
staten men det är också en ’uttolkningskamp’ som förs på alla
nivåer. (1990, s. 28)

Uttolkningskampen som Englund talar om i citatet rör pedagogiska texter
som läroplaner och kursplaner som i detta perspektiv ses som ”(politiska)
kompromisser som är tolkningsbara”, vilket är en viktig utgångspunkt för
mina analyser av kursplanerna i ämnena Svenska och Svenska som andra-
språk. Av citatet framgår att läroplansteorin också i det tredje stadiet för-
står staten som uttryck för maktförhållanden och ett institutionellt villkor
för undervisningen, men med betoningen av att ”uttolkningskampen” sker
på ”alla nivåer” framstår relationen mellan staten och den pedagogiska
processen och dess aktörer som mer kontingent. På så sätt understryks med
andra ord att den pedagogiska processen och dess aktörers agerande inte är
givna utifrån statliga intentioner exempelvis uttryckta i kursplaner, efter-
som dessa styrdokument nödvändigtvis behöver tolkas. Dessa tolkningar
sker i sin tur inte kontextlöst, utan bör förstås inom ramen för de selektiva
traditioner som växt fram för aktuellt ämne. Framväxten av selektiva tradi-
tioner förstås inom denna didaktiska ansats inom läroplansteorin som ”den
ständiga kampen om innehållets formering” (Englund, 2001, s. 241).

För min studie innebär det jag just skrivit om läroplansteorins tredje sta-
dium följande: Jag utgår också ifrån att staten och dess styrdokument utgör
ramar för skolans ämnesverksamhet, vilket i detta fall innebär att jag upp-
fattar kursplanerna för Svenska och Svenska som andraspråk som styrande
för den ämnesverksamhet jag undersöker, nämligen samtal om litteratur
inom ämnena Svenska och Svenska som andraspråk. Samtidigt är det inte
givet hur dessa styrdokument konstitueras som ramar för ämnesverk-
samheten, eftersom styrdokumenten (läs: kursplanerna) är politiska
kompromisstexter som behöver tolkas. I analysen av de nationella kurs-
planerna för Svenska och Svenska som andraspråk prövar jag således vilka
ämnesideal som kan förknippas med någon eller några av Svenskämnets tre
dominerande traditioner, för att på så sätt se vilka ämneskonceptionella
ramar de nationella kursplanerna kan förstås som. Därefter analyserar jag
de lokala kursplanerna för ämnena på studiens aktuella skolor, utifrån
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förståelsen att uttolkningskampen om formeringen av ämnets innehåll också
sker på den lokala nivån i ämneskollegiet. Slutligen analyserar jag även de
enskilda lärarnas utsagor om hur de organiserar sin litteraturundervisning,
och vilka ideal som är vägledande för dem, ämneskonceptionellt, medveten
om att de enskilda lärarnas formering av ämnets innehåll inte nödvändigt-
vis behöver vara identisk med den kollektiva, kollegiala uttolkningen på
skolan. Jag menar att det är nödvändigt att företa den ämneskonceptionella
analysen i tre steg (nationellt, lokalt och hos enskild lärare) för att ut-
tolkningskampen om formeringen av ämnets innehåll på olika nivåer ska
bli tydlig och för att kunna placera de enskilda lärarnas ämnes-
konceptionella val i undervisningen i ett större historiskt ämnessamman-
hang. På så sätt blir det således möjligt att förstå vilken den ämnes-
konceptionella hemvisten är hos litteraturundervisningen, där jag urskiljer
olika samtalsgenrer.

Låt oss nu närmare studera de tre dominerande svenskämnestraditioner
som beskrivits inom svenskämnesdidaktisk/svenskämneshistorisk forskning
och som kan ses som konkreta, empiriska exempel på det som Englund
utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv benämner selektiva traditioner.

Litteraturundervisning utifrån olika svenskämneskonceptioner
Svenskämnesdidaktisk forskning visar att litteraturundervisningen inte kan
sägas ha ägt rum inom ett svenskämne, utan snarare inom flera skilda
svenskämnen med olika mål, innehåll och metoder, vilka tagit form under
olika tider och i olika skolformer. Det skriver Thavenius om i inlednings-
kapitlet till antologin, Svenskämnets historia (1999):

I ett längre historiskt perspektiv är det möjligt att visa hur radikalt
olika de ämnes- och bildningsuppfattningar varit som avlöst varan-
dra. Det är viktigt att tydliggöra både avsaknaden av kontinuitet i
det historiska skeendet och av enhetlighet i det pedagogiska arvet,
eftersom det bidrar till att relativisera vår syn på svenskämnet och
bildningen. ”Svenska” och ”bildning” är inte några homogena före-
teelser. De är inte för alltid detsamma. De har däremot givits olika
innehåll och form, inriktningar och funktioner vid olika tider. Om
det har funnits olika uppfattningar som konkurrerat med varandra,
är det förmodligen något man alltid måste räkna med. (s. 7)

Dessa olika svenskämnen är således med den läroplansteoretiska vokabulä-
ren att betrakta som olika selektiva traditioner inom ämnet. I det följande
kommer jag att utgå från den didaktiska typologi över svenskämnets olika
utformning som Lars-Göran Malmgren presenterar år 1996, i sin bok
Svenskundervisningen i grundskolan. Han benämner tre olika svenskäm-
nen på följande sätt: Svenska som ett färdighetsämne, Svenska som ett litte-
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raturhistoriskt ämne och Svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne
(1996, s. 87–89); Svenska som litteraturhistoriskt ämne kallar jag fortsätt-
ningsvis för Svenska som ett högre bildningsämne (jfr not 2 i detta kapitel).
Malmgren menar att det finns skäl att ”tala om att tre olika ämnen och
ämnesuppfattningar konkurrerar om dominansen i grundskolans och gym-
nasiets modersmålsundervisning – i praktiken, i kursplaner, i läromedel och
i ämnesdebatt” (s. 87). Han ger även några slående exempel på olika läro-
medel i svenska för grundskolan, vilka är utformade utifrån dessa ämnes-
uppfattningars olika förståelse för vad svenskundervisningen ska vara.

Jag har redan påtalat att jag i avhandlingen har valt att använda begrep-
pet svenskämneskonceptioner, istället för svenskämnesuppfattningar. Be-
greppet konception ska förstås som en yttre ram som definierar och ger
mening åt ämnets innehåll (jfr Englund, 1986, s. 254). Svenskämnesupp-
fattningar är resultat vid tidigare svenskämnesdidaktiska, etnografiska stu-
dier av svenskämnesundervisning och har med andra ord en tydlig empirisk
förankring (jfr G. Malmgren, 1992). Med begreppet konception vill jag
markera både deras teoretiska status och mitt analytiska syfte med dem,
vilket inte hindrar att konceptionerna är abstraherade ur empiriska beskriv-
ningar av svenskämnets selektiva traditioner vilka ibland benämnts i ter-
mer av svenskämnesuppfattningar. L-G Malmgren betonar också att hans
tre ”ämnesuppfattningar” är att betrakta som ”teoretiska konstruktioner”:

I praktisk undervisning kan det vara svårt att finna dem i renodlad
form. Många lärare gör förmodligen lite av varje som det brukar
heta. I konkreta undervisningsfall kan de förekomma i olika grad.
Men som lärare kan man sträva i den ena eller den andra riktningen
beroende på ens övertygelse och ställningstagande. (1996, s. 89)

I beskrivningen av svenskämneskonceptionerna relaterar jag dem också till
olika skolformer, i de fall tidigare svenskämnesdidaktisk forsknings resul-
tat kan förstås på så sätt.

Svenska som ett högre bildningsämne2

Konceptionen Svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne karaktärise-
ras, enligt L-G Malmgren, av att det är ämnescentrerat; ämnesstoffet är
med andra ord fastslaget. Här studeras i första hand den litteratur som
brukar räknas till den så kallade litterära kanon;3 historiska nyckeltexter
läses kronologiskt jämte epokstudier. Konceptionen har därmed sagts ha
ett krävande bildningsideal. Språket tränas mot ett vetenskapligt, offentligt
språkbruk. Vidare ses språk som ett färdigt system som ska läras in. Den
här ämneskonceptionen har främst varit giltig på gymnasieskolans prestige-
utbildningar och tidigare i läroverket (Malmgren, 1996).4
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Konceptionens fasta ämnesstoff, där ämnets litterära, kulturella och
språkliga innehåll och mål är tagna för givna liksom den status som till-
skrivs den litterära kanon, vittnar om att konceptionen vilar på en
kartesiansk epistemologi med en föreställning om att säker kunskap går att
nå.5 En säker kunskap som ska förmedlas av läraren till eleverna. Med ett
oproblematiserat kanonbegrepp blir även de litterära verkens estetiska vär-
den en del av denna säkra kunskap, som läraren har att förmedla till
eleverna. Utifrån denna konception är en grundläggande förståelse att det
endast är litteratur av högt estetiskt värde som ska uppmärksammas i under-
visningen. Litteraturens värde ses som inbyggd i litteraturen själv, opåver-
kad av tid och rum. Följaktligen finns det även en rätt läsning av litteratu-
ren, enligt konceptionens logik, där den rätta läsningen ofta handlar om att
uppfatta och uppskatta de estetiska kvaliteter hos litteraturen som överens-
stämmer med de estetiska idealen inom konceptionen. Populärkulturen kan
med andra ord inte i första taget kvalificera sig till en plats i en undervis-
ning som tar sin utgångspunkt i denna konception, eftersom det ännu inte
går att bedöma huruvida detta verk kommer att kanoniseras i framtiden
eller ej (jfr Hultin, 2004, s 223–232).

Svenska som färdighetsämne
Konceptionen Svenska som färdighetsämne beskrivs i först hand som inrik-
tat på att lära ut de så kallade basfärdigheterna, genom en formaliserad,
isolerad färdighetsträning. Även här betonas språk som system, som man
alltså skall få en basal kunskap om genom färdighetsträning. Något tydligt
fastslaget litteraturinnehåll finns inte; litteraturstudierna har ett litet utrym-
me i denna konception och är skilda från färdighetsövningen.6 L-G Malm-
gren menar att det är möjligt att spåra Svenska som färdighetsämne hos vitt
skilda skolformer såsom i ”den gamla latinskolan och den moderna grund-
skolan” (L-G Malmgren, 1996, s. 88). Inte sällan har denna konception
praktiserats på gymnasieskolans mer praktiskt inriktade program och ännu
tidigare i yrkesskolan. Målen för färdighetsträningen har dock skiftat med
olika skolformer. I latinskolan, där färdighetsträningen tog form som for-
mella grammatikstudier, var syftet formalbildning. I yrkesskolan och sena-
re på gymnasieskolans praktiska linjer och program är syftet kopplat till de
studerandes kommande yrkesliv. Konceptionerna Svenska som det högre
bildningsämnet och Svenska som färdighetsämne utgår som vi sett från sam-
ma språksyn, som betonar språkets system snarare än språk som kommuni-
kation, vilket kan förklara hur de kunde existera samtidigt i en och samma
skolforms svenskundervisning, i läroverket.7

Således vilar dessa två konceptioner i samma (kartesianska) epistemologi,
där utgångspunkten är antagandet att det är möjligt att äga säker kunskap.
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I svenska som färdighetsämne handlar det om att lära ut eller att förmedla
det basala om något som det just förmodas att det går att ha en säker kun-
skap om. Med en annan epistemologi skulle det bli svårt att på förhand
definiera både vad som är baskunskaper och vilken essentiell helhet dessa
baskunskaper är hämtade från.

Svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne
Konceptionen Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne sägs vara elev-
centrerad och utgångspunkten för studierna är här elevernas erfarenheter,
såväl när man väljer stoff som när man väljer sätt som detta stoff skall
bearbetas genom. Litteraturstudierna organiseras som temastudier och lit-
teraturen förstås som en källa där eleverna kan finna kunskap om sig själva
och världen; litteraturen som kunskapskälla är med andra ord något av ett
honnörsord inom denna konception. Skönlitteratur läser man alltså inte
här i första hand för dess egen skull utan för det man kan få syn på genom
dessa studier. Språk ses som kommunikation, där språkförmågan utvecklas
genom deltagande i kommunikativa meningsfulla situationer. Det erfaren-
hetspedagogiska svenskämnet, poängterar L-G Malmgren, kan ses som en
kamp mot likgiltigheten för mänskliga erfarenheter och likgiltigheten för
historien. Ämnet kan betecknas som ett historiskt humanistiskt bildnings-
ämne som är öppet gentemot andra ämnen i skolan, särskilt SO-ämnena.

Den erfarenhetspedagogiska ämneskonceptionen har inte minst formu-
lerats utifrån de skolutvecklingsprojekt som forskningsgruppen, Pedago-
giska gruppen (se kapitel 2). Pedagogiska gruppen bestod av verksamma
svensklärare och forskare som tillsammans utvecklade och genomförde
forskning på svenskundervisning där utgångspunkten var funktionalisering
av språk och innehåll (Malmgren, 1996, s. 119; jfr även Bergöö, 2005,
s. 36–53). Med begreppet funktionalisering avses att kunskaper, insikter,
förmågor och färdigheter utvecklas hos eleverna i funktionella samman-
hang. I ett erfarenhetsbaserat temaarbete kan exempelvis eleven utveckla
sin förmåga att tala inför grupp, när han/hon får göra detta av funktionella
skäl inom temaarbets ram. Begreppet funktionalisering blir tydligt i relation
till begreppet isolerad färdighetsövning, där utvecklandet av olika färdig-
heter, exempelvis att tala inför grupp, ses som det primära kunskapsmålet
för undervisningen (jfr ovan Svenska som färdighetsämne).

Konceptionen Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne utgår från en
annan epistemologisk grundsyn än den kartesianska, och bygger på en
intersubjektiv förståelse av skolans litteraturundervisning, där varken lärare
eller elever kan förlita sig på någon säker kunskap om litteraturen. Med en
intersubjektiv förståelse av litteraturen avser jag en litteratursyn som beto-
nar att litteraturens mening först blir till mellan agerande människor i
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sociala, historiska situationer. Denna kunskapssyn på litteraturen kan också
betecknas som pragmatisk (jfr Hultin, 2004, s. 223). Denna litteratursyn
sammanfaller också med den som Louise Rosenblatt utvecklat i flera skrif-
ter (1938/2002; 1978; 1993). Rosenblatt är, som tidigare påpekats, en vik-
tig referens inom det svenskämnesdidaktiska fältet. Rosenblatt utvecklar en
transaktionell förståelse av litteratur och litteraturläsning, där ett litterärt
verk ses som en händelse som äger rum – och att det är först i denna hän-
delse som subjektet blir läsare och objektet (verket) blir litteratur eller
meningsbärande text, på samma sätt som två människor blir köpare och
säljare först när transaktionen äger rum, varken före eller efter (jfr Rosen-
blatt, 1993, s. 180; 1938/2002, s. 35). Med en intersubjektiv förståelse av
litteraturen, och för all del med en transaktionell förståelse av litteratur,
finns inga givna svar på vad som är god eller dålig litteratur. Inte heller blir
yttranden som de rätta, korrekta och de felaktiga tolkningarna av litteratur
meningsfulla. Istället blir litteraturundervisningen utifrån denna litteratur-
syn ett sökande efter vad som är relevant och meningsfullt i litteraturen.
Detta innebär dock inte att inte vissa tolkningar framstår som mer relevanta
i en viss historisk situation, bland en viss grupp människor.8

Tematisk och ämneskonceptionell kursplaneanalys
Så långt har jag i detta kapitel tecknat de teoretiska och ämneshistoriska
utgångspunkterna för kursplaneanalysen av de nationella kursplanerna för
ämnena Svenska och Svenska som andraspråk, som jag gör i nästa kapitel,
och de lokala kursplanerna för Svenska som jag gör i kapitel 5. Någon
lokal kursplan för Svenska som andraspråk fanns inte framtagen på Pol-
hemsskolan vid tidpunkten för min studie där.

De nationella kursplanerna för Svenska och Svenska som andraspråk
analyserar jag i flera led. Först analyseras kursplanen för ämnet Svenska,
vilket sker i två steg. I det första steget gör jag en tematisk analys av kurs-
planetexten, där jag redovisar fyra teman som jag uppfattar som centrala i
kursplanen. Därefter gör jag en ämneskonceptionell analys av samma kurs-
plan, där de svenskämneskonceptioner som presenterats i det föregående
används som centrala analysbegrepp.

Kursplanen för Svenska som andraspråk analyserar jag också i två steg. I
det första steget presenterar jag återigen en tematisk läsning utifrån samma
teman som strukturerade min läsning av kursplanen för ämnet Svenska,
men i en annan inbördes ordning som bättre passar detta ämne. Denna tema-
tiska läsning innefattar också en komparativ analys i förhållande till analy-
sen av kursplanen för ämnet Svenska. Detta i syfte att tydliggöra likheter
och skillnader mellan de två ämnenas kursplaner. Därefter gör jag även en
ämneskonceptionell analys av kursplanen för Svenska som andraspråk.
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Skälet till att jag förutom den ämneskonceptionella analysen av de natio-
nella kursplanerna också gör en tematisk analys är att bilden av kursplaner-
na inte ska bli missvisande snäv som skulle kunna bli fallet vid enbart en
ämneskonceptionell analys. Den tematiska analysen är som nämnts struk-
turerad genom materialgenererade kategorier som framstått som mest cen-
trala i texten under min läsning, medan den ämneskonceptionella analysen
görs utifrån begrepp hämtade från den ämneshistoriska forskningen. Av-
sikten med den tematiska analysen är dels att svara på frågan: Vad handlar
kursplanerna om? Dels att diskutera det innehåll jag finner genom tema-
analysen. Avsikten med den ämneskonceptionella analysen är att förstå
kursplanens innehåll i ämneskonceptionella termer. Min epistemologiska
utgångspunkt för att förstå läsning och läsförståelse sammanfaller med
Rosenblatts transaktionella perspektiv på läsning:

The poem – the term I used to stand for “literary work” – “exists,”
“happens,” I maintained, in the transaction between particular
readers and the text (the signs on the page). We might refer to reader,
text and poem, but each was an aspect of a relationship occurring at
a particular time under particular circumstances. (Rosenblatt, 1993,
s. 180)

I detta fall talar Rosenblatt om hur hon anser att en litterär text får liv, blir
till eller händer som resultatet av en transaktion mellan läsaren och texten.
Jag menar att denna förståelse är applicerbar på varje text och textförståel-
se, vilket alltså är min utgångspunkt när jag talar om den tematiska läs-
ningen av kursplanerna. Det innebär att jag är medveten om att jag som
läsare är en verksam kraft i skapandet av förståelse av vad som står i kurs-
planerna och att jag lika lite som någon annan enbart kan läsa texten uti-
från dess egna premisser. Jag är alltså medveten om att när jag läser kurs-
planerna för svenskämnena för att ta reda på vad de handlar om, så är
samtidigt mina egna tidigare erfarenheter i allra högsta grad verksamma
när jag under läsningen skapar en förståelse av vad som är centralt och
perifert. Självklart är mina kunskaper om exempelvis ämnets historia, där
Svenska ofta beskrivits som ett språk- och litteraturämne, verksamma när
jag också finner dessa två teman som centrala i kursplanen. Detta innebär
inte, som jag ser det, att dessa teman inte finns i kursplanen, bara det att
min förförståelse för ämnet gör det lättare för mig att se dem som centrala.
Hade mina tidigare erfarenheter och min förförståelse för ämnet sett annor-
lunda ut skulle även min tematiska läsning fått ett annat utfall.

I kapitel 5 analyserar jag de lokala kursplanerna för Svenska B på
Xbodaskolan och på Stagneliusskolan. Fokus i denna analys är på likheter
och skillnader i förhållande till den nationella kursplanen i allmänhet och
på ämneskonceptionella termer i synnerhet.
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Preciserade forskningsfrågor för kursplaneanalyserna
Med tanke på att kursplaneanalysen är ett led i att besvara avhandlingens
andra forskningsfråga, som rör ämneskonceptionell hemvist hos litteratur-
undervisningen där studiens samtalsgenrer realiserats, kan följande forsk-
ningsfrågor till kursanalyserna betraktas som preciseringar av densamma:
1) Vilka dominerande teman framträder vid läsningen av kursplanerna

i Svenska och Svenska som andraspråk?

2) Innehåller kursplanerna i Svenska och Svenska som andraspråk
motstridigheter ur ett ämneskonceptionellt perspektiv eller tar
kursplanetexterna klar ställning för någon av de tre svenskämnes-
konceptionerna?

3) Vilka skillnader och likheter finns det i kursplanerna för Svenska
och Svenska som andraspråk?

4) Tar de lokala kursplanerna för Svenska B ställning för någon av de
tre svenskämneskonceptionerna eller innehåller de motstridigheter
ur ett ämneskonceptionellt perspektiv?
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Noter
1 Följande författares avhandlingar är exempel på studier utifrån detta läroplans-
teoretiska perspektiv: Östman (1995), Westlin (2000), Hjälmeskog (2000), Torn-
berg (2000) och Sternudd (2000) Svennbeck (2004), Öhman (2006).
2 Jfr även G Malmgren (1992), Thavenius (1999). Det ”högre svenskämne” som G
Malmgren vaskade fram i sin analys av kursplanerna för svenska i Lgy 70 för tre-
årslinjerna kan tolkas som en historisk variant av L-G Malmgrens teoretiska kon-
struktion Svenska som det högre bildningsämnet. En historisk variant som med
nödvändighet inte kan vara eller är identisk med den teoretiska konstruktionen.
3 Lars Brink visar i sin avhandling, Gymnasiets litterära kanon. Urval och värde-
ringar i läromedel 1910–1945, att det tidigare fanns en relativt enhetlig litterär
kanon i läroverket, som bestod av ett fåtal svenska 1700- och 1800-tals författares
verk (1993, s. 279–281). Kärnan i denna kanon bestod av Kellgren, Lenngren,
Tegnér, Geijer, Runeberg, Rydberg och i någon mån även nittiotalisterna; de senare
var dock representerade med olika texter i olika antologier varför Brink menar att
de inte riktigt kan anses ha utgjort en fast kanon. Hur denna fasta kanon med tiden
kom att utmanas genom att nya författare, som även skriver i andra genrer, gavs
utrymme i olika läromedel för litteraturundervisningen har påvisats i Annica
Danielssons och Boel Englunds avhandlingar (1988; 1997). A. Danielssons avhand-
ling, Tre antologier – tre verkligheter en undersökning av gymnasiets litteratur-
förmedling 1945–1975, undersöker tre litteraturantologier under den nämnda tids-
perioden i titeln. B. Englunds avhandling, Skolans tal om litteratur om gymnasie-
skolans litteraturstudium och dess plats i ett kulturellt återskapande med utgångs-
punkt i en jämförelse av texter för litteraturundervisning i Sverige och Frankrike,
fokuserar på läromedel vid tiden för 1920 och 1980 i såväl Sverige som Frankrike,
vilket ju även framgår av titeln.
4 I boken Den motsägelsefulla bildningen (1995) beskriver Thavenius hur litteratur-
undervisningen tagit form och förändrats i skolans olika skolformer. Den histo-
riska beskrivning som han gör av läroverkets litteraturundervisning, och senare
den i gymnasieskolans teoretiska linjer, samt av ”den enspråkiga skolan” kan sägas
utgöra en fyllig redogörelse av hur konceptionen Svenska som ett högre bildnings-
ämne var giltigt i dessa skolformer.
5 Med kartesiansk epistemologi avser jag en epistemologi där världen och dess in-
vånare blir definitivt åtskilda genom ”upptäckten” av det tänkande, och därmed
existerande, subjektet (cogito, ergo sum), vars säkra existens även ansågs garantera
säker kunskap. Den kartesianska epistemologin förutsätter dessutom ett dualistiskt
tänkande, där dikotomier såsom kropp – själ, natur – kultur, fakta – värde och
subjekt – objekt, äger fundamental giltighet (jfr Hultin, 2004, s. 223–227).
6 G Malmgrens beskrivning av ”det lägre svenskämnet,” som hon konstruerade
genom en analys av Lgy 70:s svenskkurs för de tvååringa yrkeslinjerna, kan tolkas
som en historisk variant av L-G Malmgrens idealtypiska konception, Svenska som
färdighetsämne. En historisk variant som med nödvändighet givetvis inte kan vara
eller är identisk med idealtypen.
7 Att konceptionerna tycks ha existerat samtidigt i läroverket betyder dock inte att
de haft samma inflytande under samma tid. Hos Thavenius kan vi läsa hur svensk-
ämnet i läroverket under 1800-talet främst var ett språkämne, där litteraturstudierna
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var underordnade språkstudierna, och med latinämnet som modell. Med läroverks-
stadgan 1905 omvandlades språkämnet svenska till ett litteraturhistoriskt bildnings-
ämne, där litteraturstudierna sattes i centrum (Thavenius, 1999).
8 I kapitlet, ”Litteraturundervisningens demokratiska potential”, i antologin Skill-
nad och konsekvens. Mötet lärare – studerande och undervisningen som menings-
erbjudande (2004), diskuterar jag dessa tre svenskämneskonceptioners demo-
kratiska potential.
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KAPITEL 4

Tematiska och ämneskonceptionella analyser av
kursplanerna för gymnasieskolans Svenskämnen

Som påpekats tidigare äger alla studiens samtal rum inom ramen för kärn-
ämnena Svenska och Svenska som andraspråk – fyra av studiens fem grup-
per samtalar inom ramen för ämnet Svenska i dess B-kurs. Till samtliga
nationella kurser för gymnasieskolan finns kursplaner och betygskriterier
som beslutas av Skolverket. Kursplanerna är tänkta att fungera som ett
komplement till läroplanen och de ska visa hur ett ämne och en kurs kan
bidra till att eleven utvecklas enligt de mål som finns uttryckta i läroplanen
(Lpf 94).1 I kursplanerna beskrivs dels ämnet – ämnets syfte, strävansmål
och ämnets karaktär och uppbyggnad, dels ämnets olika kursers uppnåen-
demål och betygskriterier. Innan jag presenterar analyserna av kursplanerna
vill jag säga några ord om förhållandet mellan de två svenskämnena.

Två svenskämnen lika och olika samt med
gemensam och separat historia
Ämnena Svenska och Svenska som andra språk är två separata kärnämnen,
som emellertid ska ge en likvärdig utbildning i svenska med samma be-
hörighet till eftergymnasiala studier. Ämnet Svenska som andraspråk är
öppet för elever med annat modersmål än svenska och ska svara mot de
specifika behov av svenskundervisning som elever med denna bakgrund
kan ha. Således har ämnena separata kursplaner, vars skrivelser och målfor-
muleringar till stora delar sammanfaller, men som också skiljer sig åt på en
del punkter. Syftet med två separata skolämnen i svenska, som ändå har
likvärdiga utbildningsmål, är givetvis att möta elever med olika förutsätt-
ningar för utbildningen i svenska på olika sätt, det vill säga utifrån deras
behov, så att de på så sätt har möjlighet att nå likvärdiga utbildningsmål.
Med inrättandet av Svenska som andraspråk markerar staten att den olik-
het i förutsättning för utbildningen i Svenska som beror på elevens första-
språk kräver en specifik hantering som låter sig bäst göras i ett eget inrättat
ämne med delvis andra delmål och innehåll för utbildningen i ämnet.2
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Medan ämnet Svenska är ett relativt gammalt ämne med sina snart 200
år på nacken inom utbildningsväsendet, så är ämnet Svenska som andra-
språk desto yngre som institutionellt ämne.3 Först i juli 1995 blev Svenska
som andraspråk ett eget ämne inom såväl grund- som gymnasieskolan; 4 ett
beslut som föregicks av en het politisk debatt (Tingbjörn, 2004, s. 743–
761).5 Undervisning i Svenska som andraspråk har däremot längre traditio-
ner i svenskt skolväsende:

Undervisning i svenska som andraspråk för skolbarn tog sina första
stapplande steg på 60-talet, medan undervisningen i svenska för
vuxna invandrare har något längre traditioner. ämnesutvecklingen
[Sic!] i svenska som andraspråk har huvudsakligen skett under de
senaste 30 åren.

Den har pågått parallellt för under-visningen [Sic!] i ungdoms-
skolan och för vuxna, eftersom den i stor utsträckning bygger på
samma forskningsunderlag. (Hyltenstam, 1998/2000, s. 8)

Undervisningen i Svenska som andraspråk hade karaktären av att vara ett
stödämne till den reguljära undervisningen inom ämnet Svenska. På så sätt
har ämnet Svenska som andraspråk vuxit fram i relation till ämnet Svenska.
Ämnets stödämnesstämpel, skriver Inger Lindberg och Kenneth Hyltenstam,
blev emellertid svår att tvätta bort också efter att Svenska som andraspråk
fått officiell status som eget ämne (2004, s. 17). I och med att Svenska som
andraspråk etablerades som självständigt ämne understryks att ämnet inte
ställer lägre språkliga eller andra krav på eleverna. Däremot nås de likvär-
diga utbildningsmålen för de två svenskämnena på skilda sätt (jfr Lind-
mark, 1998/2000 s. 110).

Att ämnet Svenska som andraspråk växt fram i ämnet Svenskas närhet
innebär, som jag ser det, att det är rimligt att tala om att ämnena till viss del
delar samma historiska bakgrund. Svenskämnets historia kan med andra
ord också ses som ämnet Svenska som andraspråks förhistoria, på liknande
sätt som Thavenius visat oss att ämnet Latin en gång i tiden var ämnet
Svenskas förhistoria. Ämnet Svenska var under hela 1800-talet i huvudsak
ett språkämne, som följde de pedagogiska traditioner som det retirerande
latinämnet omhuldat (Thavenius, 1981, s. 71). Det nya svenskämnet for-
mades vidare i enlighet med den tradition inom modersmålsundervisningen
som redan fanns inom den högre undervisningen. Några egna uttalade mål
eller medel för svenskämnet fanns inte; inte heller fanns det några utbildade
svensklärare eller läromedel (Thavenius, 1999, s. 22).

Jämförelsen med relationen mellan å ena sidan det nyetablerade Svensk-
ämnet och Latinämnet på 1800-talet och å andra sidan relationen mellan
det väletablerade Svenskämnet och det unga Svenska som andraspråk under
1990-talet haltar förvisso något. Svenska som andraspråk har såväl uttalade
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mål och medel för undervisningen och också läromedel samt en del utbil-
dade lärare. Samtidigt har det framförts i debatten om Svenska som andra-
språk att ett skäl till dess låga status har varit brist på utbildade lärare i
ämnet och att det saknas ”implementeringsstöd i form av material som
syftar att tydliggöra mål och innehåll i kursplanerna i Svenska som andra-
språk” (Lindberg & Hyltenstam, 2004, s. 17).

Den ämneshistoriska forskningen om ämneskonceptioner som presente-
ras i föregående kapitel är som framgått baserat på ämnet Svenska. Någon
liknande ämneshistorisk forskning om selektiva traditioner inom ämnet
Svenska som andraspråk har jag inte funnit.6 En förklaring till bristen på
sådan forskning för Svenska som andraspråk är att ämnet helt nyligen eta-
blerats som institutionellt ämne. Detta innebär emellertid inte att det inte
skulle kunna ha utvecklats selektiva traditioner inom den Svenska som
andraspråksundervisning som ändock har ägt rum under närmare trettio
år. Den Svenska som andraspråksundervisning som bedrivits under de se-
naste trettio åren, eventuellt inom olika selektiva traditioner för ämnet, kan
därmed betraktas som ämnet Svenska som andraspråks separata, unika his-
toria – även om den som sagt tagit form i ämnet Svenskas närhet.

Vad innebär då detta för min studie, det vill säga att ämnena är olika
men har likvärdiga utbildningsmål samt att ämnena delvis har en gemen-
sam historia delvis en egen separat? För det första innebär detta att jag i
kursplansanalysen av Svenska som andraspråk fokuserar de likheter och
olikheter som detta ämne och kurser har i förhållande till ämnet Svenska.
För det andra innebär detta att den ämneskonceptionella analysen av
Svenska som andraspråk, som görs utifrån de ämneskonceptionella begrepp
som är formulerade utifrån ämnets Svenskas historia, görs som en prövning
av huruvida dessa ämneskonceptionella begrepp äger relevans också för
detta ämne.

Svenska
Ämnet Svenska är som nämnts ett av gymnasieskolans kärnämnen. Ämnet
och dess kurser beskrivs i kursplanen från år 2000.7 Av Svenskämnets fem
kurser är endast två kärnämneskurser, nämligen Svenska A och Svenska B,
varav endast den sistnämnda är aktuell för denna studie.8 Först presenterar
jag, som sagt, en tematisk analys av kursplanen, som sedan följs av en äm-
neskonceptionell analys av densamma.
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Tematisk analys av kursplanen för ämnet Svenska
I min läsning av kursplanen för svenskämnet träder fyra tydliga teman eller
ämnesaspekter fram: identitet och kultur, kritiskt tänkande, språk, samt
etik och demokrati. Dessa teman introduceras i ämnets syfte och följs sedan
upp i ämnets strävansmål samt preciseras ytterligare i texten om ämnets
karaktär och uppbyggnad. Redan i inledningstexten i syftesbeskrivningen
finns de tre första angivna, medan det fjärde endast antyds i formuleringen
”att kommunicera med andra”. Inledningen kan sålunda ses som ett ut-
tryck för ämnets syfte i koncentrat:

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att hos eleverna stärka den
personliga och kulturella identiteten, att utveckla tänkandet,
kreativiteten och förmågan till analys och ställningstagande. Den
syftar vidare till att bidra till framgång i studierna och förmågan att
kommunicera med andra. (2000:16, s. 171)

Identitet och kultur
Den första meningen i citatet ovan understryker att svenskämnet ska vara
identitetsstärkande för eleverna, såväl personligt som kulturellt. Längre ned
i texten preciseras begreppet personlig identitet, som sägs vara beroende av
språket, som i sin tur sägs spegla såväl skillnader som likheter mellan män-
niskor baserade på exempelvis bakgrund, kön, intressen etc. Därefter slås
det fast att utbildningen i svenska ska syfta till att ”utveckla förmågan att
tala och skriva väl samt att öka lyhördheten för andras språk och sätt att
uttrycka sig i tal och skrift”. Detta tema följs sedan upp i det andra strävans-
målet för ämnet (2000:16, s. 171).

Att språkliga olikheter och skillnader hänger samman med olika
socioekonomiska villkor och med maktfrågor – där språkliga skillnader
och olikheter ses som ett uttryck för olika sociala makthierarkier i samhäl-
let – är däremot inget som problematiseras i kursplanen för svenska. Tor
Hultman har visat i artikeln, ”Vad kommer den nya kursplanen i svenska
att betyda”, att ett problematiserande av språk, makt och elevers olika
språkliga tillhörigheter fanns närvarande i ett tidigare förslag till kursplane-
text för ämnet Svenska, men tvättades bort i det slutförslaget till kursplane-
text (1994) (jfr även Thavenius, 1995, s. 163–164).

Förutom språket sägs det även i syftesbeskrivningen att möten med litte-
ratur och bildmedier kan bidra till ”mognad och personlig utveckling”. På
så sätt etableras ett samband mellan den personliga och kulturella identite-
ten i texten. Begreppet kulturell identitet återkommer också längre ned i
syftebeskrivningen, där detta omtalas på två sätt: dels som en egenskap
som finns hos eleven och som bekant ska stärkas genom utbildning i ämnet
Svenska, dels som en storhet som ligger utanför eleven, ”i språket och kul-
turen”, som de kan möta genom läsningar av olika texter (2000:16, s. 171).
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Genom att placera den kulturella identiteten i språket och i litteraturen,
och inte i relationen mellan människor samt mellan människor och kultu-
rella artefakter, där kulturell ska förstås i antropologisk mening, blir den
kulturella identiteten statisk, något som finns inbäddat i kulturen (här: språ-
ket och litteraturen) (jfr Persson, 2005, s. 42).

Samtidigt ger kursplanens skrivning om kulturell identitet inte någon
tydlig definition av begreppet, varför det är rimligt att föreställa sig att det
kan uttolkas på olika sätt av olika lärare och lärarkollegier. Vid sidan av en
statisk förståelse av begreppet kulturell identitet, som jag visat att vissa
skrivningar i kursplanen inbjuder läsaren att förstå begreppet som, skulle
begreppet kunna förstås relationellt om läsaren sätter detta begrepp i rela-
tion till andra skrivningar i kursplanen, vilket jag ger exempel på i den
ämneskonceptionella analysen. Med en relationell förståelse av kulturell
identitet avser jag en kultursyn som inte uppfattar kultur som en statisk
enhet inbäddad i litteraturen, språket eller i eleverna. En relationell förstå-
else av den kulturella identiteten poängterar istället att denna blir till i mö-
tet mellan eleven, språket och/eller litteraturen, ett synsätt som är jämför-
bart med Rosenblatts transaktionella förståelse av litteratur, läsaren och
läsningen (jfr s. 53–54). Elevernas tidigare erfarenheter blir med denna för-
ståelse en lika starkt skapande kraft som den litterära eller kulturella
artefakten som hon/han möter i konstruerandet av den kulturella identite-
ten. Med denna förståelse är också varje individ som lever i en kultur, som
vi alla gör, alltid redan bärare av en kulturell identitet, som ständigt föränd-
ras, prövas och omprövas genom de nya möten individen upplever med
andra människor och artefakter i världen.

I kursplanen tydliggörs inte heller hur begreppet kulturell identitet för-
håller sig till ett annat centralt begrepp i kursplanen, nämligen kulturarv¸
vilket också lämnas utan vidare definitioner eller preciseringar. I syftes-
beskrivningen betonas kulturarvets roll i svenskämnet, som eleverna ska
ges möjlighet att ”ta del av och ta ställning till”. Samtidigt betonas att
eleverna ska både få ”uppleva och diskutera texter som både väcker lust
och utmanar åsikter” och att de ska få möta ”olika texter och kulturytt-
ringar” (2000:16 s.171).

Om dessa olika texter och kulturyttringar ska förstås som en del av
kulturarvet eller något som ligger utanför det går inte att utläsa ur kurspla-
nen, eftersom den inte ger någon fingervisning om hur begreppet kulturarv
ska förstås, utan begreppet lämnas öppet för tolkning. Två uppenbara tolk-
ningar av begreppet, som jag ser det, är en snäv respektive utvidgad förstå-
else av kulturarvet, som legitimerar diametralt olika innehåll för undervis-
ningen i det så kallade kulturarvet. En snäv förståelse av kulturarvet räknar
endast in finkulturen, eller den klassiska kulturen, där endast litterära verk
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ur den så kallade litterära kanon betraktas som giltiga i skolans undervis-
ning (exempelvis såsom den traderats i olika skolantologier för svensk-
ämnets litteraturstudier, jfr Brink, 1992, Martinsson 1989, Danielsson 1988,
Englund 1997). En utvidgad förståelse av kulturarvet innebär att detta ses
som summan av alla de kulturella uttryck – det vill säga de oräkneliga olika
genrer och texter som rymmer de mänskliga erfarenheter och minnen som
en viss grupp människor uppfattar som sin kultur. Med en sådan förståelse
skulle det svenska kulturarvet idag både bestå av allt från de äldre svenska
texterna i olika genrer och medier, exempelvis Strindbergs dramer och folk-
liga skillingtryck, till samtidens myllrande text-, medie- och genreflora, ex-
empelvis P-O Enquists romaner och rapparen Dogge Doggelitos sångtex-
ter.9

Begreppet kulturarv återkommer inte specifikt i strävansmålen eller un-
der rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad”. Däremot kan exempel-
vis de strävans- och uppnåendemål som talar om att eleverna ska ”tillägna
sig skönlitteratur i skilda former och från olika tider och kulturer” och
”utveckla en beläsenhet i centrala svenska, nordiska och internationella verk
och tillägna sig kunskap om författarskap, epoker och idéströmningar i
kulturer från olika tider” ses som implicita uppspaltningar av syftes-
beskrivningens formulering om kulturarvet (2000:16, s.172).10

Under rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” betonas att littera-
turen, tillsammans med språket, är ämnets huvudsakliga innehåll. I kurs-
planetexten sker dock en glidning eller vidgning från litteratur som fast-
slaget kunskapsområde för ämnet, till att istället handla om texter av olika
slag. En definition av begreppet text ges i detta sammanhang:

Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära läs-
ning utan även avlyssning, film, video etc. Ett vidgat textbegrepp
innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder.
(2000:16, 142)

Vilka konsekvenser ett vidgat textbegrepp får för undervisningen och dess
innehåll beror i hög grad på hur centrala begrepp, exempelvis kulturarv och
centrala verk, tolkas och på så sätt legitimerar en specifik svenskämneskon-
ception, vilket jag återkommer till i den ämneskonceptionella analysen.

Kritiskt tänkande
I den inledande texten i syftesbeskrivningen poängterades också att utbild-
ningen i svenska ska ”utveckla tänkandet, kreativiteten och förmågan till
analys och ställningstagande” samt bidra till framgång i studierna. Längre
ned i texten understryks ”språkets grundläggande betydelse för lärandet”,
där kognitiva förmågor som begreppsbildning, analytisk förmåga och kri-
tiskt tänkande ses som resultatet av deltagande i kommunikativa praktiker.
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Språkutveckling och utvecklandet av kognitiva förmågor förstås som före-
teelser som går hand i hand (2000:16, s. 171).

Utifrån denna kommunikativa kunskapssyn tillskrivs Svenskämnet ett
ansvar som överskrider den egna ämnesgränsen, eftersom utbildningen inom
Svenskämnet sägs ska hjälpa eleverna att nå framgång genom god kunskaps-
utveckling också i de andra ämnena. Därmed definieras Svenskämnets plats
inom elevernas gymnasiala utbildning som central. Detta tema återkommer
främst i det första och det sista av kursplanens strävansmål och under rub-
riken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” (2000:16, s. 173 ff.). I det sista
strävansmålet understryks att eleven i utbildningen i Svenska ska tillägna
sig metakunskaper om lärande, i synnerhet om lärandets språkliga villkor,
som han/hon sedan kan ha nytta och glädje av i sina övriga studier. Under
rubriken, ”Ämnets karaktär och uppbyggnad”, understryks att språk-
utvecklingen som ska ”stödja elevernas förmåga att tänka och lära” i stor
utsträckning bör utgå ”från elevernas önskemål, förutsättningar och er-
farenheter” (2000:16, s. 173). De kognitiva förmågorna (att tänka, att ana-
lysera, att förhålla sig kritiskt och att ta ställning) preciseras således i
framskrivningen av ett kommunikativt synsätt på lärandet.

Språk
Så långt har vi sett att språket i kursplanen framträder som något som vi
uttrycker vår personliga identitet med och som vi använder oss utav när vi
är inbegripna i läroprocesser, men språket beskrivs också som bekant som
ett av Svenskämnets två huvudsakliga kunskapsinnehåll. I det sammanhang-
et slås det dessutom fast att Svenskämnet behandlar:

språk och litteratur som en helhet. Kunskaper i och om språk och
litteratur är ämnets huvudsakliga innehåll. Litterära, språksociologi-
ska och språkteoretiska aspekter samspelar. (2000:16, s. 173)

I detta stycke uttrycks en integrerad syn på kommunikationens form och
innehåll i Svenskämnet, där de språkliga och litterära (texternas innehåll)
är samspelande delar i en och samma läroprocess. En liknande tanke ut-
trycks i kursplanen, som sagt, om relationen mellan utbildningen i Svenska
och studieinriktningen, där Svenskämnet sägs ska bidra till att eleverna
uppfattar en helhet i sina studier. I detta sammanhang betonas att språkliga
förmågor är något som utvecklas när något innehållsligt meningsfullt för
eleverna bearbetas kommunikativt och där studierna ska ”utgå från elever-
nas önskemål, förutsättningar och erfarenheter”. Kommunikativa menings-
fulla sammanhang preciseras som ”när personliga, existentiella, etiska, his-
toriska, framtidsinriktade eller andra frågor behandlas i undervisningen.
Den integrerade språk – och litteratur/textsynen går således hand i hand
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med betoningarna av de etiska och existentiella frågornas plats i svensk-
undervisningen.

Vid sidan om den integrerade synen på kommunikationen, finns det också
skrivningar i kursplanen med motsatt budskap, där kommunikationens
innehåll och form hålls isär med betoningar av språkliga förmågor och ak-
tiviteter som kunskapsobjekt i sig, vilket uttrycks tydligast i följande pas-
sage ur texten om ämnets karaktär och uppbyggnad:

Svenska är ett kommunikationsämne och att främja elevernas språk-
utveckling är en övergripande uppgift inom ämnet. De språkliga
aktiviteterna är i sig också väsentliga kunskapsområden. [min kursi-
vering] (2000:16, s. 173)

Uttrycket de språkliga aktiviteterna i citatet används synonymt med be-
greppen språkliga förmågor och språkliga färdigheter som också förekom-
mer i kursplanen. Förekomsten av dessa begrepp i kursplanen är inte av-
görande i sig för synen på språkinlärningen i Svenskämnet. Det avgörande
är, enligt min mening, huruvida de språkliga förmågorna eller färdigheter-
na ses som primära kunskapsobjekt, som tillgodogörs genom en isolerad
språkundervisning med färdighetsträning, eller som en integrerad del av
övrig undervisning. Betonandet i citatet ovan att de språkliga aktiviteterna
också är ”väsentliga kunskapsområden” inbjuder till en tolkning till för-
mån för en isolerad språkundervisning/färdighetsträning. Flera andra pas-
sager där begreppen förekommer är däremot mer öppna att tolka på båda
sätten, exempelvis följande stycke i syftesbeskrivningen för ämnet:

Inom svenskämnet skall eleverna få rikligt med tillfällen att använda
och utveckla sina färdigheter i att tala, lyssna, se, läsa och skriva och
att möta olika texter och kulturyttringar. (2000:16, s. 171)

Detsamma gäller för begreppen språklig säkerhet, läskunnighet, förmågan
att tolka, kritiskt granska och analysera som återfinns i flera av strävans-
och uppnåendemålen för ämnet. Också dessa begrepp i likhet med begrep-
pet språkliga färdigheter är öppna för diametralt olika tolkningar, som det
integrerade respektive isolerade synsättet ger för handen, något jag åter-
kommer till i den ämneskonceptionella analysen.

Utvecklandet av språkliga förmågor och färdigheter ses inte endast som
en viktig studieförutsättning, utan kopplas också till skolans demokrati-
uppdrag och anges som en förutsättning ”för att aktivt och ansvarigt kunna
delta i samhällslivet” (2000:16, s. 140). I denna formulering synliggörs med
andra ord hur Svenskämnets innehåll – i detta fall språket /språklig utveck-
ling – kan bidra till att också realisera läroplanens demokratiska intentio-
ner. Kopplingen som görs mellan svenskämnets språkundervisning och sko-
lans demokratiuppdrag innebär däremot inte något ställningstagande för
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en integrerad språkundervisning eller en isolerad sådan – den frågan ligger
fortfarande öppen för lärarens eller kollegiets tolkning.11

Etik och demokrati
De existentiella och etiska frågornas plats i svenskundervisningen, som be-
rördes i det föregående, understryks också i några av strävansmålen, där
undervisningen sägs ska ge utrymme för att eleven ”i dialog med andra
uttrycker tankar, känslor och åsikter och reflekterar över existentiella och
etiska frågor” och på så sätt fördjupar ”sin förståelse för människor med
andra levnadsförhållanden och från andra kulturer”. Detta ska vidare ske
genom att eleven ”genom olika texter och medier blir förtrogen med grund-
läggande demokratiska, humanistiska och etiska värden men också medve-
ten om destruktiva krafter att reagera emot” (2000:16, s. 172).

Skrivningen om dialog och studier av andra människors levnadsförhål-
landen och kulturer uppfattar jag som ett sätt att konkretisera skolans
demokratiuppdrag i kursplanen för Svenska. Den kulturella förståelse som
studierna ska ge eleverna kan förstås i termer av ökad kulturell tolerans.
Tolerans framhålls ofta i diskussionen om demokrati som en demokratisk
dygd, som medborgarna i ett demokratiskt samhälle måste besitta för att
demokratin ska kunna förverkligas och detta synsätt finns också närva-
rande i läroplanstexten (jfr exempelvis Gutman, 1987).12 Skrivningen om
att eleven ska bli förtrogen med demokratiska värden är mer direkt uttalat
kopplad till skolans demokratiuppdrag, där formuleringen att bli förtrogen
med markerar att de demokratiska värdena ses som ett kunskapsinnehåll,
som kan kommas åt genom möten med olika texter. Här handlar det alltså
i första hand om att lära om demokrati, eller om demokratiska värden,
snarare än att lära genom demokrati, det vill säga genom att möta demo-
kratiska värden i undervisningens praktiserade demokratiska arbetsformer
(jfr Biesta, 2003, s. 61–63).

Svenskämnets två kärnämneskurser: Svenska A och Svenska B
I detta avsnitt presenterar jag Svenskämnets två kärnämneskurser, även om
det endast är Svenska B som är aktuell i studien. Eftersom B-kursen i Svens-
ka är en fördjupnings- och breddningskurs av A-kursen finner jag det rim-
ligt att också presentera denna om än helt kort.

Svenska A bygger vidare på grundskolans utbildning i svenska och syftar
till att öka elevernas tilltro till den egna språkliga förmågan. Tyngdpunkten
i kursen sägs vara elevernas behov av att kommunicera i skrift och i tal och
att vidareutveckla deras förmågor att läsa, skriva och tänka. Riktmärket
för litteraturstudierna är: ”Läsning för lust och glädje, för självkännedom
och för att finna det allmänmänskliga och allmängiltiga under olika tider”.
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Vidare understryks att Svenska A ska utformas med tanke på vilken studie-
inriktning som eleverna valt och att varje elev får möjlighet att fördjupa sig
inom något område i ämnet Svenska (2000:16, s. 173ff).

Kärnämneskursen Svenska B är både en breddningskurs och en fördjup-
ningskurs med tydligare analytisk inriktning jämfört med Svenska A. I
Svenska B ska eleven få fortsätta att vidareutveckla sin språkliga förmåga
och även fortsättningsvis få välja litteratur utifrån egna önskemål, men per-
spektiven i litteraturundervisningen ska vidgas, heter det i kursplanen, mot
”historien, samhället och framtiden”. Litteratur som kunskapskälla ska
också tydligare fokuseras i kursen. I kursplanen slås det också fast ett visst
tolkningsperspektiv på de litterära texterna, nämligen det litteraturhisto-
riska. ”I kursen accentueras starkare hur språket och de texter som läses
speglar sin tid och rådande samhällsförhållanden.” Dessutom ska eleverna
bli källkritiskt medvetna när de sovrar information i kursen (2000:16,
s. 174).

Kursens uppnåendemål är kopplade till det som är skrivet tidigare i kurs-
planen under rubrikerna syfte, strävansmål och ämnets karaktär och struk-
tur, vilket inte minst kursens två uppnåendemål som rör litteratur- och
kulturstudierna visar:13

kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider
och kulturer samt mellan texter med anknytning till vald studie-
inriktning

ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och
internationella verk och ha stiftat bekantskap med författarskap från
olika tider och epoker
(2000:16, s. 181)

I det första citerade uppnåendemålet finns anknytningen till kursplanens
skrivning om kursens analytiska inriktning, genom betoningen att eleven
ska kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider
och kulturer, men också mellan texter med anknytning till elevens valda
studieinriktning. I det andra citerade uppnåendemålet understryks att cen-
trala verk – svenska, nordiska och internationella – ingår som kunskaps-
objekt på B-kursen, vilket också författarskap från olika tider och epoker
sägs göra. Vilka verk som är centrala och vilka tider, kulturer och epoker
som är viktiga att undervisa om sägs däremot ingenting om. Utrymmet för
att göra diametralt olika tolkningar, om vilket litterärt innehåll B-kursen
bör ha, är påtagligt stort, vilket jag återkommer till i den ämneskonceptio-
nella  analysen.

Endast i ett uppnåendemål (det första) för B-kursen berörs undervisnings-
formen samtal. I detta understryks att eleven ska kunna förmedla sina tan-
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kar i tal (och skrift), där ordet tal kan tolkas som samtal, en tolkning som
givetvis inte är nödvändig. Lärare kan utifrån uppnåendemålets formule-
ring anse att en elev som förmedlat sina tankar och argument i en muntlig
presentation inför klassen har uppnått målet, utan att eleven för den skull
deltagit i ett samtal. Målet i fråga kan dock också nås, som jag ser det,
genom att elever förmedlar sina tankar och argument i grupp- eller helklas-
samtal i svenskundervisningen.

En ämneskonceptionell analys av ämnet
Svenska och dess A- och B-kurs
I det följande analyserar jag vilken eller vilka svenskämneskonceptioner
som det är möjligt att finna stöd för i kursplanen för ämnet Svenska.

Svenska som färdighetsämne
Kärnan i ämneskonceptionen, Svenska som färdighetsämne, kan beskrivas
som idealet att lära ut ämnets så kallade basfärdigheter (läsa – skriva – tala
– lyssna) genom en formaliserad, isolerad färdighetsträning (jfr kapitel 3). I
redovisningen för min läsning av det språkliga temat i kursplanen, har jag
visat hur det finns två diametralt skilda ideal och uppfattningar för språk-
undervisningen inom ämnet: Dels finns skrivningar som betonar en språk-
undervisning som integreras i den övriga undervisningen. Dels finns skriv-
ningar som betonar hur de språkliga aktiviteterna ska betraktas som pri-
mära kunskapsobjekt inom ämnet, vilket inbjuder till en isolerad språkun-
dervisning, som med ett annat ord skulle kunna kallas för just färdighets-
träning. Det sist beskrivna undervisningsidealet för språkundervisning sam-
manfaller med idealen inom Svenska som färdighetsämne.

Utifrån denna ämneskonceptions ideal och syn på lärande och språk blir
samtliga begrepp som ringar in och preciserar språkliga aktiviteter (exem-
pelvis tala, skriva, läsa och lyssna) och språkliga färdigheter (exempelvis
läskunnighet, förmågan att tolka, kritiskt granska och analysera texter samt
förmågan att söka, samla och sovra information) kunskapsobjekt som man
kan tillägna sig genom isolerad färdighetsträning i undervisningen. Begrep-
pen i sig inbjuder inte, som sagt, till en isolerad färdighetsträning i enlighet
med idealen för Svenska som färdighetsämne, utan avgörande är om dessa
görs till såväl centralt innehåll som mål för undervisningen. I avsnittet om
det språkliga temat i kursplanen har jag återgivit citat där de språkliga
aktiviteterna just beskrivits som ”väsentliga kunskapsområden”, och an-
dra citat, där de preciserande begreppen av språkliga förmågor lämnas
öppna att tolkas utifrån bägge skisserade idealen för språkundervisningen i
svenska, det vill säga som integrerade eller isolerade.
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Om skrivningarna om språkliga aktiviteter och språkliga färdigheter dess-
utom tillåts att fungera som ett slags tolkningsnycklar för resten av kurs-
planetexten för Svenskämnet, så kan även andra delar passa in i den ämnes-
förståelse som Svenskämnet som färdighetsämnet ger. Att läsa och skriva
skönlitterära texter kan ses som separata färdigheter som kan övas in, med
andra ord som en del av att öva läs- och skrivfärdigheten; på samma sätt
kan strävansmålet som uttrycker att eleven ”utvecklar sin förmåga att söka,
sovra och bearbeta information från såväl muntliga som tryckta och digi-
tala källor” ses som en isolerad färdighet bland många andra som eleven i
svenskämnet ska tränas och övas i. Också de mål som ligger nära andra
svenskämneskonceptioner, exempelvis de strävans- och uppnåendemål som
säger att eleven ska få utveckla en beläsenhet i centrala svenska, nordiska
och internationella verk, vilket annars ligger närmast till hands att tolka
som ett uttryck för idealen inom Svenska som det högre bildningsämnet,
kan tolkas så att det passar till Svenska som färdighetsämne, genom att
utvecklandet av beläsenheten ses som en färdighet som eleverna ska få öva
sig i och samtidigt definiera de centrala verken i fråga som basala kunska-
per som eleverna bit för bit ska erövra genom färdighetsövning. Också de
mål och andra skrivningar i kursplanen som uttrycker att eleven i dialog
med andra ska få uttrycka känslor, tankar och åsikter samt reflektera över
existentiella och etiska frågor, vilka ligger nära till hands att se som uttryck
för idealen inom konceptionen Svenska som erfarenhetsämne, kan förstås
som språkliga färdigheter som eleverna kan behärska om de får öva sig
rikligt först. Med detta vill jag poängtera betydelsen av vilka skrivningar i
kursplanen och dess mål som den enskilda läraren sätter i förgrunden för
sin tolkning av kursplanen som helhet, för att ge legitimitet åt den ämnes-
tradition som han/hon organiserar sin undervisning utifrån.

Av svenskkurserna är det i synnerhet Svenska A som öppnar för en tolk-
ning mot Svenska som färdighetsämne. Jag tänker närmast på betoningar-
na som görs att kursen ska öka elevens ”tilltro till den egna språkliga för-
mågan” och att hon/han ska få ”vidareutveckla sin förmåga att läsa, lära
och tänka”. Nämnda betoningar kan förstås som språkliga färdigheter som
ska övas in (2000:16, s. 173).14

Beskrivningen av B-kursen i Svenska med betoning på litteratur och text-
läsning, analys och tolkning, inbjuder däremot inte till tolkningar till för-
mån för Svenska som färdighetsämne, eftersom kursens beskrivning och
uppnåendemål snarare motsvarar ämnesideal som hör hemma i de två an-
dra ämneskonceptionerna. Om läraren/läsaren däremot förstår begrepp som
analysera, tolka, källkritiskt granska, som färdigheter som ska tillägnas ge-
nom isolerad färdighetsträning, så är tolkningen av B-kursen i Svenska i
enlighet med konceptionen Svenska som färdighetsämne ett faktum
(2000:16, s. 174).
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Svenska som det högre bildningsämnet
Svenska som det högre bildningsämnet är framförallt koncentrerad på litte-
raturhistoriska studier, det vill säga på epokstudier och studier av centrala
texter ur litteraturhistorien, vilka av hävd betraktats tillhöra litterära kanon.
Dessa litteraturstudier förstås, utifrån konceptionens Svenska som det högre
bildningsämnet, som förmedlare av viktiga delar av kulturarvet. Idealet för
språkundervisningen är att eleverna ska tillgodogöra sig ett vetenskapligt,
offentligt språkbruk (jfr föregående kapitel).

Som jag ser det blir uttolkningen av begrepp som kulturell identitet, kul-
turarv och centrala verk avgörande som ämneskonceptionell tolkningsnyckel
för kursplanetexten. Om kulturarv förstås i dess snäva betydelse (läs: fin-
kultur eller högkultur) och centrala verk förstås som verk ur den litterära
kanon, såsom denna har etablerats inom denna tradition i både undervis-
ning och litteraturantologier för skolan (jfr Brink, 1992, Martinsson 1989,
Danielsson 1988, Englund 1997), kan kursplanen i stort ses som en upp-
maning till att organisera studierna utifrån ämneskonceptionen Svenska som
det högre bildningsämnet.

I beskrivningen av kursplanens identitets- och kulturtema, lyfter jag fram
hur kulturell identitet beskrivs som en storhet som finns i litteraturen och
kulturen – utanför eleverna. Elevernas personliga identitet sägs däremot
kunna stärkas om de får möta denna kulturella identitet i böcker och språk.
Denna tanke ligger också i linje med den epistemologiska förståelse (kartes-
ianska) av kultur, litteratur och lärande som finns inbäddad i konceptionen
Svenska som det högre bildningsämnet. Den kulturella identiteten ses i en
sådan förståelse som inbäddad i kulturarvet.

Om dessa uttolkningar av kulturarvet och kulturell identitet görs till
tolkningsnyckel kan även resten av kursplanens skrivningar förstås som
uttryck för undervisningsidealen hos konceptionen, Svenskämnet som det
högre bildningsämnet. Svenskämnets huvudsakliga litterära innehåll upp-
fattas således som texter tillhörande den litterära (skol)kanon. Genom stu-
dier av dessa kanoniserade verk kan följaktligen eleverna få syn på ”språ-
kets betydelse för identiteten” och utveckla ”förmågan att förstå sig själv
och andra i ett kulturellt och historiskt sammanhang” som det heter i ett av
strävansmålen rörande litteratur och kultur i kursplanen (2000:16, s. 172).
Vägen till elevernas medvetenhet och förståelse för sig själva som språkliga,
kulturella varelser går via den kulturella tradition (läs: kulturarv) som de
tillhör, enligt denna ämneskonceptions logik.

Skrivningarna i ett andra strävansmål att eleverna ska ”utveckla den egna
läskunnigheten, så att förmågan att tolka, kritiskt granska och analysera
olika slag av texter, såväl skrift- som bildbaserade” förstås utifrån den ovan
skisserade tolkningsnyckeln som något som sker genom läsning av ”olika
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slag av texter” ur litterära kanon (2000:16, s. 172). Dessa kan även bli
föremål för kritiskt granskande och analyserande. Även de bildbaserade
texterna kan till sitt innehåll fokusera kanoniserade texter som blivit adap-
terade till ett nytt medium, exempelvis en filmatisering av Hamlets Romeo
och Julia. I Svenska som det högre bildningsämnet kan på så sätt det vid-
gade textbegreppet ses som en möjlighet att använda andra medier än de
traditionella för att förmedla det som anses vara omistliga delar ur kultur-
arvet.

Att läsa centrala texter ur litteraturhistorien, ofta påbjudna och utvalda
av litteraturantologierna, kan också ses som ett erbjudande till eleverna så
att de ”utvecklar sin fantasi och lust”, som kursplanen slår fast i ett tredje
strävansmål att läsningen i ämnet ska leda till (2000:16, s. 172). Betoningar
att eleverna ska få tillägna sig skönlitteratur ”från olika tider och kulturer”
kan tolkas utifrån konceptionens ständigt närvarande kronologiska per-
spektiv på litteraturen (2000:16, s. 172). Däremot blir det svårare att tolka
betoningen på litteratur från ”olika kulturer” antropologiskt, eftersom
konceptionen saknar ett sådant uttalat litteraturperspektiv. Kravet från
strävansmålet att eleverna ska få läsa texter från olika kulturer skulle dock
kunna tolkas så att det egna litterära stoffet inte utmanas. Texter från olika
epoker kan också ses som texter från olika kulturer, exempelvis dramer,
epik och lyrik från den antika kulturen eller realistiska romaner från den
ryska (Dostojevskij) och den engelska (Dickens) sena 1800-talskulturen osv.
Denna tolkning av ”olika tider och kulturer” blir möjlig eftersom ”tider”
och ”kulturer” inte preciseras närmare, inte på något ställe där uttrycket
förekommer i kursplanen.

Strävansmålet som slår fast att eleven ska få ”möjlighet att utveckla en
beläsenhet i centrala svenska, nordiska och internationella verk och att til-
lägna sig kunskap om författarskap, epoker och idéströmningar i kulturer
från olika tider” är som klippt och skuret för konceptionen Svenska som
högre bildningsämne. Detta förutsatt att centrala verk förstås som verk från
den litterära kanon. De idéströmningar och tider som de litterära epokerna
rymmer möter andra delen av målet.

Skrivningarna i strävansmålen ovan som handlar om etik och demokrati,
där det heter att eleverna ska få vara i dialog med andra för att fördjupa
”sin förståelse för människor med andra levnadsförhållanden och från an-
dra kulturer”, kan också förstås utifrån Svenska som det högre bildnings-
ämnet (2000:16, s. 172). Detta tolkas i sådana fall som något som eleverna
får möjlighet till i samband med läsning av de historiska centrala texterna,
genom att fokusera och diskutera existentiella och etiska teman samt lev-
nadsförhållanden i olika kulturer. Också skrivningarna i strävansmålet om
att eleven ska bli ”förtrogen med grundläggande demokratiska, humanis-
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tiska och etiska värden” kan förstås som något som blir uppnått genom
studier av de litteraturhistoriska texterna, som får bilda utgångspunkt för
diskussioner om etik och demokrati. Här är värt att notera att eleven inte
förväntas att diskutera eller ta ställning till dessa värden, utan endast bli
förtrogen med dem, vilket kan förstås som att det räcker att eleven känner
till dessa. Detta kan jämföras med skrivningen som jag ovan citerat, men
inte närmare kommenterat, att eleven ska ges möjlighet att ”ta ställning
till” kulturarvet. Ordvalet markerar att litteraturundervisningen i svensk-
ämnet inte syftar till att endast förmedla kulturarvets innehåll som en själv-
klart god entitet, utan att utrymme ska ges för kritisk granskning och dis-
kussion. Om kulturarvet definieras snävt som ovan skisserats, det vill säga
som den fina kulturen och litterära kanon, som får utgöra det huvudsakliga
litterära stoffet i svenskundervisning, så blir detta urval för undervisningen
i sig starkt normerande för vad som är bra och dålig kultur och litteratur,
även om eleverna tillåts att diskutera och ta ställning till det. Alla kulturella
uttryck som faller utanför en snäv definition av kulturarvet riskerar genom
sin frånvaro i undervisningen att uppfattas som oviktiga och detta utan att
eleverna har fått möjlighet att pröva eller ta ställning till vilken betydelse
dessa verk kan ha för dem själva. Den snäva definitionen av kulturarvet blir
på således starkt kulturnormerande, varför den i sig till viss del också blir
kontraproduktiv i förhållande till aktiviteter som ”kritisk granskning” eller
”att ta ställning till något”.

Kursen Svenska B och dess uppnåendemål inbjuder som jag ser det till
att tolka Svenska som Svenska som det högre bildningsämnet. I synnerhet
kursens betoning på litteraturstudier, historiskt perspektiv och ett veten-
skapligt, analytiskt förhållningssätt till läsning och eget skrivande kan tol-
kas i en sådan riktning givet att läraren/kollegiet har tolkat de centrala be-
greppen kulturell identitet, kulturarv och centrala verk enligt de ovan skis-
serade mönstren. I kursens uppnåendemål återkommer formuleringar från
de ovan genomgångna skrivningarna om ”litterära texter från olika tider
och kulturer” och ”ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska
och nordiska och internationella verk”, som jag har visat kan tolkas som
uttryck för de ideal för litteraturundervisningen som finns inom denna
ämneskonception (2000:16, s. 172).

Beskrivningen av A-kursen i Svenska är däremot inte lika inbjudande till
tolkning till förmån för Svenska som det högre bildningsämnet, med tanke
på betoningen att utgå från elevens behov av läsning, där idealet sägs vara
just ”läsning för lust och glädje”. Samtidigt är det möjligt, som jag ovan
visade i diskussionen om strävansmålen som rör litteraturundervisningen,
att se studerandet och läsandet av texter ur den så kallade litterära kanon är
en ”läsning för lust och glädje” och att denna också ger ”självkännedom”
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och där det går att ”finna det allmänmänskliga och allmängiltiga under
olika tider” som enligt kursplanen ska beröras i A-kursen.

Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne
I konceptionen Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne tas utgångspunk-
ten för studierna i elevernas erfarenheter, såväl vid val av stoff som av ar-
betssätt. Studierna organiseras i temastudier, där litteraturen ses som en
kunskapskälla och där eleverna både kan möta världen och sig själva. Litte-
raturen och språket studeras här inte för sin egen skull, utan för vad man
kan få syn på där. Samtidigt betonas hur språkliga förmågor (exempelvis
att läsa olika texter, att skriva i olika genrer etc.) utvecklas genom funk-
tionalisering i de erfarenhetsbaserade temastudierna. Studierna syftar vida-
re till att utveckla ett historiskt tänkande och en historisk förståelse hos
eleverna, vilket låter sig bäst göras, menar flera förespråkare för Svenska som
erfarenhetspedagogiskt ämne, genom ett ämnesövergripande arbetssätt där
de samhällsorienterande ämnenas samhällsperspektiv kan komplettera de
perspektiv som vanligtvis finns inom svenskämnet, det vill säga de språkliga
och litterära, kulturella (jfr Thavenius, 1991, s. 103; Molloy, 2002, s. 319).

En relationell förståelse av begreppet kulturell identitet samt en utvidgad
förståelse av begreppet kulturarv är nödvändig, som jag ser det, för att kunna
tolka kursplanen i Svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne. Syftes-
beskrivningens formulering att eleverna ska ges möjlighet att ”ta ställning
till kulturarvet” är i samklang med konceptionens ideal att eleverna ska
utveckla ett samhällskritiskt tänkande, som också kan förstås som ett kultur-
kritiskt. Det kulturkritiska anslaget i kursplanen förutsätter ett vidgat
kulturarvsbegrepp, eftersom det snäva kulturarvsbegreppet, som jag ovan
diskuterat, inte uppmuntrar kulturkritiska aktiviteter genom sitt snäva ur-
val av vad som är värt att betrakta som kulturarv av historiens alla kultu-
rella uttryck.

Betoningen i kursplanen att språk och litteratur ska behandlas som en
enhet ligger i linje med tänkesättet inom denna konception, där idealet är
temastudier som integrerar såväl det språkliga (också i termer av språk-
utvecklande färdigheter) som det litterära stoffet. Följande formulering i
kursplanen, under rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad”, kan i det
närmaste ses som en erfarenhetspedagogisk programförklaring:

Litterära, språksociologiska och språkteoretiska aspekter samspelar.
Detta bidrar till ett fördjupat språkmedvetande och insikter i hur
man använder språket i olika sammanhang samt till en större förstå-
else av litteraturen och en djupare kunskap om den. Att läsa, skriva,
tala, se och lyssna blir meningsfullt när personliga, existentiella,
etiska, historiska, framtidsinriktade eller andra frågor behandlas i
undervisningen. (2000:16, s. 173)
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Den kommunikativa syn på lärande, som uttrycks i citatet, finns som sagt
också i det erfarenhetspedagogiska tänkesättet, där just olika förmågor
(språk, tänkande, lärande, etc.) förvärvas och utvecklas genom att indivi-
den är i situationer och sammanhang som känns meningsfulla. Vidare är de
skrivningar i kursplanen som betonar ett kritiskt omvärldsperspektiv, där
perspektiven breddas och riktas mot samhället och historien, i linje med
idealen inom Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne.

Genom språket sker kommunikation med andra och genom läsning
och eget skrivande tillägnar sig eleverna nya begrepp och lär sig att
se sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt och värdera. Genom
språket bildas kunskap och genom språket görs kunskapen synlig
och hanterbar. Förmågan att reflektera över, förstå, värdera och ta
ställning till företeelser i omvärlden växer. (2000:16, s. 171)

Skrivningarna som betonar att eleverna tillägnar sig nya begrepp och ut-
vecklar sin förmåga att ”tänka logiskt, granska kritiskt och värdera” ge-
nom ”kommunikation med andra och genom läsning och eget skrivande”
är i samklang med synsättet inom  konceptionen, Svenska som erfarenhets-
pedagogiskt ämne, som uttrycks med begreppet funktionalisering.

Också betoningen i kursplanen av svenskämnets plats i utbildningen, där
studierna i Svenska sägs ska stödja elevens studier också i de övriga ämnena
samt hjälpa eleven att forma en meningsfull helhet i sin utbildning är i sam-
klang med konceptionens ideal att skapa ett svenskämne som lägger upp
temastudierna i samarbete med andra ämnen och där olika ämnen möts
med sina respektive kompetenser i temaarbetet. Kursplanens skrivningar
tar inte ställning för en temaorganisering av studierna, men betonar, som vi
sett, ett svenskämne som anpassar sig efter hur elevens övriga studiesituation
ser ut, i synnerhet till vilket program som han/hon går på.

Utifrån den gjorda erfarenhetspedagogiska tolkningen av ämnets syfte
och uppbyggnad blir tolkning av de strävansmål som jag i förra avsnittet
tolkade utifrån Svenska som det högre bildningsämnet diametralt olik här.

I ett erfarenhetspedagogiskt perspektiv uppnås strävansmålet som syftar
till att eleverna ska förstå ”språkets betydelse för identiteten” samtidigt
som de ”utvecklar förmågan att förstå sig själv och andra i ett kulturellt
och historiskt sammanhang” genom de temastudier som Svenska som
erfarenhetspedagogiskt ämne pläderar för (2000:16, s. 172). Formuleringen
av detta strävansmål är för övrigt mycket nära de ideal som ryms inom
konceptionen, det vill säga att eleverna dels ska få kunskap om sig själva
och världen, dels ska utveckla en kulturell och historisk förståelse – en för-
ståelse som dock prövas och omprövas genom kritisk analys och kritiskt
tänkande.
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En erfarenhetspedagogisk tolkning av strävansmålet som betonar ut-
vecklandet av läskunnigheten och tolkningsförmågan av olika slags texter
tar fasta på att dessa förmågor enligt kursplanen ska leda till ett kritiskt
tänkande, som sägs vara nödvändigt utifrån ett samhällsperspektiv. Dessa
tankar ligger också helt i linje med det erfarenhetspedagogiska tänkandet,
där denna färdighet anses kunna utvecklas genom funktionalisering i tema-
studierna, det vill säga när eleverna läser texter, skönlitterära och andra,
som temaarbetets fortskridande kräver.

Strävansmålet som betonar att eleven ska utveckla sin fantasi ”genom
att tillägna sig skönlitteratur i skilda former från olika tider och kulturer
[…] som en källa till kunskap och glädje” förstås i denna konception bli
uppnått genom det erfarenhetspedagogiska temaarbetet där elever och lä-
raren väljer texter från olika tider och kulturer, i olika medier, som är rele-
vanta för det aktuella temat (2000:16, s. 172). Litteraturen som kunskaps-
källa, vilket är något av det erfarenhetspedagogiska perspektivets paroll,
betonas också i detta strävansmål.

Strävansmålet som slår fast att eleven ska utveckla en beläsenhet i cen-
trala verk och ”tillägna sig kunskap om författarskap, epoker och idéström-
ningar i kulturer från olika tider” kan utifrån Svenska som erfarenhets-
pedagogiskt ämne förstås som uppnått genom att eleverna utvecklar kun-
skap om världen och sig själva, om historien och om samtiden, i de tema-
organiserade studierna. Specifika idéhistoriska och litterära kunskaper till-
ägnar eleverna sig genom funktionalisering inom temastudierna – det vill
säga sådana kunskaper söks i förhållande till temat och inte genom littera-
turhistoriska epokstudier.

Vad som är att betrakta som ”centrala svenska, nordiska och internatio-
nella verk” är inget givet i en erfarenhetspedagogiskt baserad undervisning
(2000:16, s. 172), istället bestäms fokus och vad som är centralt utifrån
temat samt utifrån eleverna och deras erfarenheter. Det innebär inte att
verk som brukar sällas till den så kallade litterära kanon inte behandlas i en
erfarenhetspedagogiskt utformad litteraturundervisning, däremot måste de
finkulturella verken kvalificera sig in i det erfarenhetspedagogiska tema-
arbetet, enligt tänkesättet hos konceptionen, precis som de populärkulturella
verken och de faktatexter som läses i temaarbete, i kraft av sin relevans för
temat och eleverna.

De strävansmål som handlar om etik och demokrati via dialog och kul-
turell förståelse ligger nära de bärande idealen för Svenska som erfarenhets-
pedagogiskt ämne, där eleverna som bekant ska få arbeta med teman som
är meningsfulla för dem, vilket ses som en nödvändig förutsättning för lär-
ande och utveckling. Dessa teman berör i det närmaste alltid ”existentiella
och etiska frågor” (2000:16, s. 172). Syftet med de erfarenhetspedagogiska
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studierna är också, som vi sett, att skapa en historisk medvetenhet bland
eleverna, inte minst genom att uppmärksamma hur människor levt under
olika tider och i olika kulturer.

I det erfarenhetspedagogiska perspektivet blir strävansmålet som beto-
nar att eleven ska bli förtrogen med bland annat demokratiska värden upp-
nått genom att eleverna utvecklar historisk medvetenhet och kritiskt tän-
kande genom temastudierna. I Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne
handlar det däremot inte endast om att bli ”förtrogen med grundläggande
demokratiska, humanistiska och etiska värden” som ett undervisningsstoff,
utan att pröva vad dessa värden kan betyda för eleverna i fråga (2000:16, s.
172). Utgångspunkten för konceptionen är eleverna och elevernas erfaren-
heter, vilket även gäller vid prövandet av olika typer av värden och vad
dessa betyder för eleverna utifrån deras liv, deras erfarenheter.

Så vitt jag kan se kan både A-kursen och B-kursen tolkas till förmån för
Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. A-kursens betoningar av att utgå
från elevens kommunikativa behov vid formandet av kursens innehåll kan
ses som en motsvarighet till det erfarenhetspedagogiska kravet att utgå från
eleverna och deras erfarenheter. Vidareutvecklingen av elevens språkliga
färdigheter, som kursbeskrivningen för A-kursen talar om, blir mött genom
temaarbete där dessa färdigheter övas och utvecklas genom  funktionalise-
ring – det effektivaste sättet att språkligt utvecklas, enligt konceptionens syn-
sätt. Det historiska perspektivet finns närvarande också i A-kursens beskriv-
ning, utan att vara centralt poängterat som senare i B-kursen, vilket dock
en erfarenhetspedagogisk tolkning av kursbeskrivningen kan ta fasta på.

I beskrivningen av B-kursen finns däremot som bekant det historiska
perspektivet framskrivet tillsammans med ett samhälls- och framtidsper-
spektiv – vilket är helt i linje med de erfarenhetspedagogiska idealen. Vi-
dare understryks i beskrivningen att ”litterära och andra texter fokuseras
tydligare som kunskapskällor” som är en av konceptionens paroller. Upp-
nåendemålen med skrivningar om ”centrala verk” och krav på jämförelser
mellan ”litterära texter från olika tider och kulturer” behöver inte uppfat-
tas som motstridigt det erfarenhetspedagogiska arbetssättet med temastudier
snarare än epokstudier – ett temaarbete skulle förvisso också kunna utgå
från en historisk och kulturell, litterär epok.15

Svenska som andraspråk
Ämnet Svenska som andraspråk är som nämnts också ett av gymnasiesko-
lans kärnämnen och har två kärnämneskurser, Svenska som andraspråk A
och Svenska som andra språk B. I min etnografiska studie är A-kursen för
ämnet aktuell, men i analyserna diskuterar jag även B-kursen för ämnet, på
samma grunder som jag inkluderade A-kursen i analyserna av ämnet Svens-
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ka, trots att endast B-kursen i Svenska är aktuell i den etnografiska studien.
A- och B-kurserna är nämligen formulerade i nära anslutning till varandra.
De tre karaktärsämneskurserna för ämnet Svenska kan även studeras av
elever som läst Svenska som andra språk. Här följer en tematisk och en
ämneskonceptionell analys av kursplanen för Svenska som andraspråk.

Tematisk analys av kursplanen för ämnet Svenska som andraspråk
I följande tematiska analys med diskussion av ämnets syfte, strävansmål
och karaktär och uppbyggnad fokuserar jag i första hand de skillnader och
likheter som finns mellan denna kursplan och kursplanen för ämnet Svens-
ka. Detta är motiverat som jag ser det utifrån det faktum att kursplanernas
skrivningar i mångt och mycket är identiska. Främst gäller det ämnenas
strävansmål, där 10 av strävansmålen är gemensamma med identiska for-
muleringar och 2 är mycket snarlika, vilka jag återkommer till senare. Där-
utöver har ämnet Svenska ett ”eget” strävansmål som betonar kunskaper
och förståelse av språk och litteratur på norska och danska, samt känne-
dom om minoritetsspråken i Sverige. Ämnet Svenska som andraspråk har
två ”egna” strävansmål, som bland annat betonar att eleven ska tillägna sig
kunskaper med vilka han/hon kan jämföra svenska med modersmålet, samt
utveckla kunskap om andraspråksinlärning. Målen för ämnena Svenska och
Svenska som andraspråk är alltså med några få undantag identiska, medan
vägen till dessa mål skiljer sig åt. Skillnaderna mellan ämnena finns ut-
tryckta främst i texterna om ämnets syfte och dess uppbyggnad och karak-
tär. För att tydliggöra skillnaderna mellan ämnena strukturerar jag min läs-
ning av denna kursplan i samma teman med vilka jag strukturerade kurs-
planen för ämnet svenska, även om jag i denna presentation låter dem kom-
ma i en ordning som bättre passar detta ämne: språk, identitet och kultur,
kritiskt tänkande, samt etik och demokrati.

Språk
Språk är ett centralt begrepp i Svenska som andraspråk som just kan ka-
raktäriseras som ett språkämne, eftersom dess huvudsakliga innehåll stipu-
leras som ”språk och språkutveckling” (2000:16, s. 153). Detta genom-
syrar hela kursplanen och uttrycks på följande sätt i de inledande raderna
av ämnets syfte:

Utbildningen i ämnet svenska som andraspråk syftar till att elever
med ett annat modersmål än svenska skall få möjligheter att utveckla
god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska.
Ämnets syfte är att stödja den speciella inlärningsprocess som till-
ägnandet av ett andraspråk innebär och därmed hjälpa eleverna till
en vid och varierad språkutveckling. Utbildningen i ämnet syftar till
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att eleverna skall få så goda kunskaper i svenska att de med fullt
utbyte kan tillgodogöra sig utbildningen inom studieinriktningen, så
att de kan klara sig i vidare studier, i arbetslivet och i samhällslivet.
(2000:16, s. 186)

Ämnets övergripande syfte är som vi kan se att stödja eleverna i tillägnan-
det av svenska språket, som är ett andraspråk för dem. Detta syftar i sin tur
till att stödja eleverna i deras övriga studier på den studieinriktning som de
läser, vilket ger detta ämne samma centrala plats inom gymnasieutbildning-
en som vi sett att ämnet Svenska ges. Vidare ser vi i citatet att Svenska som
andraspråk också ska förbereda för eftergymnasiala studier och deltagande
i arbetsliv och samhällsliv. Dessa intentioner delar Svenska som andraspråk
med ämnet Svenska, även om deltagande i ”arbetsliv” inte specifikt skrivs
fram i den sistnämndas kursplan.

De språkliga aktiviteterna lyssna, tala, läsa och skriva på svenska sägs
strukturera kurserna i ämnet. Samtidigt understryks att det är ”elevernas
behov av att kommunicera på svenska i krävande sammanhang” som ska
bilda utgångspunkt för studierna. En annan utgångspunkt som framhålls
som viktig för undervisningen är ”den omgivande svenskspråkliga miljön”
som ses som ”en outtömlig resurs för ämnet” (2000:16, s. 188). I kurspla-
nen finns ett tydligt avståndstagande mot språkinlärning som isolerad fär-
dighetsträning, där moment för moment betas av:

Innehållet i ämnet svenska som andraspråk kan inte delas upp i mo-
ment som bygger på varandra i en given turordning. Karaktäristiskt
för ämnet är att den språkutvecklande undervisningen måste följa en
cyklisk progression, varvid kunskaperna om språkets olika kompo-
nenter, kultur och samhälle kontinuerligt vidgas och fördjupas under
hela skoltiden. (2000:16, s. 189)

Detta är dock inget tydligt ställningstagande för en integrerad språkunder-
visning där de språkliga förmågorna utvecklas genom att eleverna kommu-
nicerar om och studerar sådant de finner meningsfullt, utan främst ett av-
ståndstagande mot ett atomistiskt momenttänkande i språkundervisningen
(jfr Tornberg, 2000, s. 140ff. och 161ff.). Detta avståndstagande tillsam-
mans med de i kursplanen uttalade utgångspunkterna för undervisningen
som jag lyft fram tidigare i texten (elevernas kommunikativa behov och den
omgivande svenskspråkliga miljön) pekar emellertid mot en integrerad
språkundervisning. Kursplanen i Svenska som andraspråk är därmed mer
enhetlig i synsätt på språkundervisning än vad kursplanen i Svenska är, där
det som vi sett förekommer uttryck för två diametralt skilda synsätt och
ideal för språkinlärningen i ämnet. Detta innebär givetvis inte att enskilda
lärare eller lärarkollegier inte kan tolka vissa skrivningar i kursplanen som
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intäkter för en språkundervisning organiserad som en isolerad färdighets-
träning, exempelvis följande passage:

[…] högre grad än i svenska som modersmål ingår att lyssna, medve-
tet bygga upp ett rikt ordförråd, öka sin förståelse av grundläggande
begrepp, lära sig avancerade begrepp och strukturer samt öva uttal
för att kunna göra sig förstådda vid och förstå även en analyserande
och utredande framställning. (2000:16, s. 188)

Isolerad färdighetsträning utifrån en behavioristisk teoribildning har långa
traditioner inom svensk språkundervisning, vilket Ulrika Tornberg visar i
sin avhandling, Om språkundervisning i mellanrummet – och talet om
”kommunikation” och ”kultur” i kursplaner och läromedel från 1962 till
2000 (2000, kapitel 6, 8 och 10), varför det är rimligt att anta att också
denna kursplan kan tolkas som ett stöd för en sådan språkundervisning.

Ett annat uttalat perspektiv i kursplanen är det kontrastiva, som sägs
vara centralt för ämnets samtliga delar. Det innebär att eleverna ska kunna
göra:

jämförelser mellan det svenska språket och elevernas modersmål samt
mellan kulturella och samhälleliga förhållanden i Sverige och i ur-
sprungslandet. (2000:16, s. 188f.)

Detta kontrastiva perspektiv uttrycks också, som sagt, i ett av strävansmå-
len, där det heter att eleven ska kunna göra jämförelser mellan det egna
modersmålet och det svenska språket. Av citatet framgår också att det kon-
trastiva perspektivet inte endast omfattar de språkliga dimensionerna av
ämnet utan även de kulturella och samhälleliga, som jag behandlar mer i
det nu kommande temat ”identitet och kultur”.

Identitet och kultur
Två centrala begrepp i kursplanen för Svenska – kulturell identitet och kul-
turarv – förekommer inte i kursplanen för Svenska som andraspråk. Här
används istället begrepp som kulturförståelse och kunskapsmål som svensk
kultur och samhälle och svenska traditioner:

Bland annat heter det i kursplanens syftesbeskrivning att Svenska som
andraspråk syftar till att göra eleverna ”mer delaktiga i svenska förhåll-
ningssätt och traditioner” och ”fördjupa förståelsen av livet i Sverige”
(2000:16, s. 151). Vad dessa storheter innefattar preciseras lika lite som
begreppet kulturarv i kursplanen för svenska, det vill säga inte alls. An-
märkningsvärt i sammanhanget anser jag vara att kursplanen inte nöjer sig
med att formulera kunskapsmålet, det vill säga att eleven ska fördjupa ”för-
ståelsen för livet i Sverige”, utan också vad eleverna ska göra med denna
kunskap, det vill säga bli ”allt mer delaktiga i svenska förhållningssätt och
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traditioner”. Denna intention anser jag har något av kulturimperialistiska
undertoner över sig. En rimligare intention vore att eleven ”fördjupar sin
förståelse för livet i Sverige” så att han/hon får möjlighet att bli mer delak-
tig i svenska förhållningssätt och traditioner, om han/hon så önskar. Bakom
denna intention tycks lura en uppfattning att eleven med annat modersmål
än svenska inte kan tillvarata och/eller uppfylla sina plikter som medbor-
gare eller invånare (om svenskt medborgarskap saknas) i Sverige som de-
mokratisk stat, med mindre än en delaktighet i svenska förhållningssätt och
traditioner. Ett bekymmersamt antagande, i synnerhet som när varken
”svenska förhållningssätt” eller ”svenska traditioner” är definierade. Är
det dans runt midsommarstång med grodkvackning som avses eller är det
deltagande i svenska kyrkor på skolavslutningar? Det är inte svårt att före-
ställa sig en rad svenska traditioner och förhållningssätt som såväl svenskar
med svenska som modersmål som svenskar med annat modersmål vill avstå
att vara delaktiga i. Det är knappast vare sig djärvt eller utmanande att
hävda att rätten att välja vilka kulturella traditioner och förhållningssätt
som man som individ vill bli delaktig i (förutsatt att de är förenliga med
landets lagar) torde vara en grundläggande demokratisk rättighet.

Inte heller ges närmare bestämningar av vad ”svensk kultur och svenskt
samhällsliv” innefattar, som eleverna ska få kunskaper om genom textläs-
ning i ämnet enligt skrivningar i kursplanen under rubriken, Ämnets karak-
tär och uppbyggnad. Det svenska som bestämning framför kultur och sam-
hälle går däremot som en röd tråd genom kursplanen, vilket det inte gör,
som vi sett, i kursplanen för svenska där motsvarande texter handlade om
ett opreciserat kulturarv. Ett kulturarv som eleverna med svenska som mo-
dersmål i ämnet svenska både ska få möta, men också få ta ställning till.
Någon liknande formulering, att eleverna i Svenska som andraspråk ska få
ta ställning till det svenska (som kultur, traditioner, förhållningssätt och
samhälle) finns däremot inte, vilket givetvis ligger i linje med att det svenska
i denna kursplan är något förgivettaget gott, som vi sett att eleverna ska bli
delaktiga i.16

Även om eleven inte ombeds att ta ställning till det svenska så ska detta i
alla fall jämföras med elevens modersmål samt kultur och samhälle i
ursprungslandet. Det kontrastiva perspektivet ska som bekant inte endast
gälla språkstudierna, utan också kulturella och samhälleliga förhållanden.

Detta perspektiv finns också uttryckt i strävansmålen, bland annat i ett
av de mål som i övrigt är nästan identiskt med liknande strävansmål för
ämnet Svenska. Låt mig citera båda två:

i dialog med andra uttrycker tankar, känslor och åsikter och reflek-
terar över existentiella och etiska frågor och fördjupar sin förståelse
för människor med andra levnadsförhållanden och från andra kultu-
rer (2000:16, s. 172)
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i dialog med andra på svenska uttrycker tankar, känslor och åsikter
och reflekterar över existentiella och etiska frågor och fördjupar sin
förståelse för människor med andra levnadsförhållanden och från
andra kulturer och även gör jämförelser med sin egen kulturbakgrund
[min kursivering] (2000:16, s. 182)

De enda skillnaderna på dessa två mål är som synes de delar i det andra
citerade målet som jag har kursiverat. Det sista tillägget blir förståeligt uti-
från de skrivelser i kursplanen för Svenska som andraspråk som betonar att
det kontrastiva perspektivet ska genomsyra studierna i ämnet. När elever
med svenska som modersmål ”fördjupar sin förståelse för människor […]
från andra kulturer” tycks de inte anses ha behov av att jämföra dessa med
sin egen kulturbakgrund.

Sammanfattningsvis kan konstateras att medan det svenska i kursplanen
för Svenska som andraspråk framställs som något förgivettaget gott, något
som eleverna endast har att ta till sig och bli delaktiga i, så blir samma
entitet helt osynlig i kursplanen för Svenska. I Svenska som andra språk blir
eleverna betraktade som kulturella subjekt, där den egna kulturella bak-
grunden ses som en viktig utgångs- och jämförelsepunkt i studierna; i äm-
net Svenska däremot tillmäts inte elevernas kulturella bakgrund någon be-
tydelse, åtminstone inte som så pass viktig att den skrivs fram som en
utgångs- och jämförelsepunkt för de kulturella studierna i ämnet (jfr Pers-
son, 2005).

Litteraturläsning framhålls i kursplanen som ett sätt att utveckla såväl
språklig förmåga som kulturell förståelse, vilket ett tidigare citat i texten
visade; dessutom betonas litteraturläsning som ”en källa till glädje, person-
lig utveckling och tillfredsställe”. Litteraturstudierna är med andra ord un-
derställda målet att ge eleverna en språklig och kulturell kompetens i det
svenska, där ”svenska språket och den svenska litteraturen” sägs vara vik-
tiga kunskapsområden för ämnet, även om det också tilläggs att ämnet ska
ge ”utblickar mot världslitteraturen” (2000:16, s. 153).

Strävansmålen som rör litteraturläsningen för Svenska som andraspråk
är alla identiskt formulerade med dem för ämnet Svenska. Ett vidgat textbe-
grepp gäller också för Svenska som andra språk. Detta stipuleras också
genom identiska formuleringar som finns i kursplanen för Svenska.

Kritiskt tänkande
I kursplanen för Svenska betonades begreppet, kritiskt tänkande, redan i
den inledande texten ämnets syfte. Så är inte fallet i kursplanen för Svenska
som andraspråk, där denna plats istället rymmer skrivningar om ”att ut-
veckla god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska”. I
övrigt är däremot de två kursplanerna identiska till sina skrivningar, i de-
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larna ”Ämnets syfte” och ”Mål att sträva mot”, där dessa rör utvecklandet
av kognitiva förmågor, exempelvis kritiskt tänkande. Båda kursplaner be-
tonar med andra ord en kommunikativ syn på lärande, där kognitiva för-
mågor utvecklas simultant med elevens språkliga utveckling, genom studier
som är meningsfulla för eleven och som också, som vi ovan sett, ”bidrar till
att eleverna ser en meningsfull helhet i sin utbildning”. En mer utförlig
diskussion av dessa aspekter i kursplanens tema, ”kritiskt tänkande”, har
jag redan presenterat i kursplaneanalysen av ämnet Svenska, vilka därmed
också kan sägas gälla för detta ämne.

I kursplanernas del, ”Ämnets karaktär och uppbyggnad”, skiljer sig där-
emot texterna något åt. I kursplanen för ämnet Svenska finns det mer
explicita skrivningar som rör detta tema än i kursplanen för Svenska som
andraspråk. Samtidigt minns vi hur kursplanen för Svenska betonade
”språkliga aktiviteter” som ”väsentliga kunskapsområden” i sig, en formu-
lering som släppte in ett konkurrerande ideal för språkundervisningen (iso-
lerad färdighetsträning) i förhållande till det som uttrycktes med den
kommunikativa synen på lärande (en integrerad språkundervisning). I kurs-
planen för Svenska som andraspråk markeras istället ett avstånd mot ett
atomistiskt momenttänkande i språkundervisningen i kursplanen, vilket kan
ses som ett sätt att mota en isolerad färdighetsträning i grind. En kommuni-
kativ syn på språkinlärning och lärande blir på så sätt tydligare accentu-
erad i denna kursplan, både för att den klart uttalas, som vi sett, och för att
den slipper konkurrens från andra, motstridiga, synsätt.

Etik och demokrati
De skrivningar (ur syftesbeskrivning och strävansmål) som jag lyfte fram
som exempel på ett etik och demokrati-tema i kursplaneanalysen av ämnet
Svenska, finns också med i ämnet Svenska som andraspråk. Dessa formule-
ringar tillhör med andra ord dem som de båda kursplanerna har gemen-
samma, med identiska ordalydelser. Däremot har ett av strävansmålen som
berör detta tema, fått ett avgörande tillägg med kontrastiva förtecken i den-
na kursplan, vilket jag redan utförligt diskuterat under temat kultur. Det
kontrastiva perspektivet finns således närvarande också bland de skrivningar
som man kan tolka som ämnets möjligheter att realisera läroplanens demo-
kratiska intentioner – i detta fall genom att skapa utrymme för eleverna att
delta i demokratiska praktiker, åtminstone om vi menar att sådana bland
annat utmärks av en dialog där deltagarna uttrycker sina ”tankar, känslor
och åsikter”. Ett kontrastivt perspektiv på existentiella, etiska och demo-
kratiska frågor är så vitt jag kan se förenligt med de demokratiska intentio-
nerna. Det kan säkert i många fall berika de demokratiska dimensionerna
av undervisningen i ämnet, om elevernas olikhet blir resurser i undervis-
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ningen. Jag har i tidigare texter diskuterat hur elevernas sociokulturella
olikhet i bakgrund och erfarenheter skulle kunna bli tillgångar i svenskäm-
nets litteraturundervisning och därmed också ett sätt att realisera litteratur-
undervisningens demokratiska potential (jfr Hultin, 2003c; 2004; 2005;
kommande,a). I det sammanhanget är det anmärkningsvärt, som jag tidiga-
re påpekat, att inte elever med svenska som modersmål anses behöva detta
kontrastiva kulturperspektiv, som skulle kunna fungera som en påminnelse
om betydelsen av att problematisera den egna kulturen (dess normer, för-
givettaganden, kunskaper och erfarenheter), samtidigt som ett sådant pro-
blematiserande skulle kunna innebära ett erkännande av elevens kulturella
tillhörighet, som något som är viktigt att synliggöra och ägna tid åt i under-
visningen. Kultur skulle i detta sammanhang inte nödvändigtvis inskränkas
till kulturer konstruerade utifrån nation eller etnicitet, utan skulle också
kunna inkludera andra sociokulturella olikheter hos eleverna (exempelvis
olikheter som vi ofta tänker på i kategorierna kön och klass).

Jag har redan diskuterat det problematiska, i synnerhet ur ett demokra-
tiskt perspektiv på undervisningen, med att ämnet syftar till ”att fördjupa
förståelsen av livet i Sverige, så att eleverna blir allt mer delaktiga i svenska
förhållningssätt och traditioner”. Denna intention riskerar att kastrera det
kontrastiva perspektivet på dess potential att öppet jämföra olika kultu-
rella företeelser – kulturella jämförelser i vilka eleven med andra ord kan
orientera och upptäcka sig själv som kulturellt subjekt.

Svenska som andraspråks A- och B-kurs
A-kursen för Svenska som andraspråk är till sin beskrivning i kursplanen i
stora drag lik beskrivningen av A-kursen inom ämnet Svenska: i båda be-
skrivningarna betonas att kursen ska ”öka elevernas tilltro till den egna
språkförmågan” och att tyngdpunkten ligger på ”elevens behov att kom-
municera i tal och skrift på svenska”. Båda understryker också att eleven
under kursens gång ska få vidareutveckla språkliga och kognitiva förmågor
som att läsa, lära och tänka. Att läsa för lust och glädje och för självkänne-
dom, finns med i båda kursplanerna, men därefter artikuleras målen för
litteraturundervisningen något annorlunda i de båda kurserna. I A-kursen i
ämnet Svenska heter det, som vi tidigare sett, att eleverna genom litteratur-
läsningen ska ”finna det allmänmänskliga och allmängiltiga under olika
tider”, medan det i A-kursen för Svenska som andraspråk istället betonas
att litteraturläsningen för eleverna ska ”vara en väg till förståelse för livet i
Sverige” (2000:16, s. 189).

Detta speglar den avgörande och genomgripande skillnad mellan äm-
nena som jag tidigare diskuterat, nämligen att kultur blir något oproble-
matiskt och genomskinligt, osynligt i ämnet Svenska, medan det däremot
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synliggörs och problematiseras genom det kontrastiva perspektivet i Svenska
som andraspråk. I en litteraturundervisning där kultur gjorts osynligt blir
det rimligt att tala om det allmänmänskliga och det allmängiltiga, vilket
skulle bli omöjligt i en kulturkritiskt baserad litteraturundervisning, där
alla motiv och teman i litteraturen ses som uttryck för specifika kulturella
sammanhang och där det egna specifika kulturella sammanhanget också
blir viktigt för möjligheten till reflektion över den egna tolkningen av litte-
raturen. I Svenska som andraspråk ska däremot eleverna spåra det svenska
(med andra ord ett specifikt kulturellt sammanhang) i litteraturen, för att få
kunskap om livet i Sverige.

En annan skillnad i beskrivningarna av ämnenas A-kurser är betoningen
att elever som läser Svenska som andraspråk ska få ”arbeta med det svenska
språket på ett undersökande och experimenterande sätt”. Denna formule-
ring saknar motsvarighet i kursplanen för Svenska.

De skillnader mellan kurserna, samt de skillnader som framkommit av
den diskuterande presentationen av kursplanernas övriga texter, kommer
också till uttryck i uppnåendemålen för A-kursen.

Slutligen vill jag kort påpeka en något märklig konsekvens av fram-
skrivning av Svenska som andraspråk som språkämne, nämligen att be-
tonandet av språklig utveckling i flera av uppnåendemålen innebär att högre
krav ställs på eleven i Svenska som andraspråk, eftersom de språkliga målen
preciseras. Detta gäller exempelvis följande mål som stipulerar att eleven
skall:

kunna förmedla—åsikter, erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift
på ett sätt som är anpassat efter situationen och mottagaren
(Uppnåendemål för Svenska A; 2000:16, s. 178)

ha ett så rikt ordförråd att hon med hjälp av detta kan klart och
tydligt förmedla åsikter, erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift
på ett sätt som är anpassat till situationen och mottagaren
(Uppnåendemål för Svenska som andraspråk A; 2000:16, s. 190)

Ordförrådets utvecklande för eleven med svenska som modersmål precise-
ras, som vi ser, inte som ett mål att uppnå, vilket det däremot görs för
eleven som har svenska som andraspråk. Detsamma gäller förmågan att
uttrycka sig klart och tydligt. Detta är ett krav som riktas enbart mot elever-
na som har svenska som andraspråk. Målen är som vi kan se mer precisera-
de och därmed också högre på eleven i Svenska som andraspråk. Ett stort
ordförråd eller en förmåga att uttrycka sig klart och tydligt är ju inte något
som automatiskt medföljer den som kommunicerar på sitt förstaspråk, det
vill säga på sitt modersmål.
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Beskrivningen av B-kursen för Svenska som andraspråk sammanfaller i
mångt och mycket med beskrivningen av B-kursen i Svenska. Några skill-
nader finns dock: Dels betonas vidareutvecklandet av förmågorna att ut-
trycka sig i tal och skrift i B-kursen för Svenska B, där B-kursen för Svenska
snarare betonar en utvecklad förmåga att tolka skrift- och bildbaserade
texter. Dels betonas i Svenska som andraspråk att eleverna under B-kursen
vid sidan av det analytiska skrivandet också ska få utveckla sitt personliga
skrivande, där B-kursen i Svenska betonar övning i källkritisk informations-
sökning i samband med det analytiska skrivandet.

Också uppnåendemålen för de respektive kurserna skiljer sig något åt,
där speciellt intressant är att notera att strävansmålet som stipulerar att
eleverna ska ”utveckla en beläsenhet i centrala svenska och internationella
verk”17 inte följs upp i något uppnåendemål. Där slås istället fast att eleven
ska:

ha läst skönlitteratur från olika tider och kulturer med tyngdpunkt
på svensk 1900-talslitteratur och kunna reflektera över texterna och
i anknytning till dem skriva och samtala om egna och andras upple-
velser, värderingar och levnadsvillkor. (2000:16, s. 187)

Återigen betonas elevernas reception, som tidigare har betonats i kultur-
komparativa termer, men som här lyfts fram i mer allmänna termer: ”egna
och andras upplevelser, värderingar och levnadsvillkor”. Detta som jag vill
kalla för ett receptionsperspektiv på litteraturstudierna i kursplanen finns
inte närvarande i skrivningarna för Ämnet Svenska.

En ämneskonceptionell analys av
ämnet Svenska som andraspråk och dess kurser
I det följande analyserar jag vilken eller vilka svenskämneskonceptioner
som det är möjligt att finna stöd för i kursplanen för ämnet Svenska som
andraspråk.

Svenska som färdighetsämne
Kursplanen för Svenska som andraspråk uttrycker, som vi sett, ett tydligt
avståndstagande från en momentuppdelad språkundervisning, som jag för-
står som ett annat ord för isolerad färdighetsträning. Detta avståndstagan-
de innebär också ett avståndstagande mot ämneskonceptionen, Svenska som
färdighetsämne och dess undervisningsideal, som alltså saknar stöd i denna
kursplan.18
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Svenska som det högre bildningsämnet
Om kursplanens odefinierade begrepp svensk kultur och svensk litteratur
tolkas på liknande sätt som den snäva tolkningen av kulturarvet, det vill
säga som den fina och goda kulturen och litteraturen, öppnar detta för att
tolka kursplanen som Svenska som det högre bildningsämnet, även om re-
aliseringen av denna ämneskonception inom ämnet Svenska som andra-
språk orienteras mot det nationella, som inte alls var framskrivet på samma
sätt i kursplanen för ämnet Svenska. Historiskt sett har det nationella varit
ett centralt normativt tema i svenskämnets litteraturundervisning som or-
ganiserats utifrån denna ämneskonception, varför en sådan uttolkning uti-
från ämnet Svenska som andraspråk skulle ligga i linje med en tidigare upp-
arbetad tradition (jfr Brink, 1992; Danielsson, 1988; B. Englund, 1997;
Martinsson, 1989; Thavenius, 1981, 1999; Ullström, 2002).

Utifrån sådana tolkningar av begreppen svensk kultur och svensk littera-
tur kan således strävansmålen rörande litteratur, kultur och identitet tolkas
på samma sätt som jag visade i analysen av ämnet Svenska. Dessa strävans-
mål är som nämnts så gott som desamma som i kursplanen för Svenska.
Det som skiljer strävansmålen åt är det kontrastiva perspektivet i Svenska
som andraspråk – ett perspektiv som både gäller språk- och litteratur/kultur-
undervisningen i ämnet. Denna skillnad finns för övrigt representerad ge-
nom alla avsnitt i kursplanen för Svenska som andraspråk. Med en snäv
tolkning av de nämnda begreppen följer, som jag ser det, också en statisk
kultursyn, som bildar utgångspunkt för det kontrastiva kulturperspektivet.
Det kulturella blir med andra ord i likhet med den kulturella identiteten
betraktat som ”ett reifierat ting”, för att använda Perssons vokabulär (2005,
s. 42), där såväl det svenska som elevens egen kulturbakgrund ses som
essentiellt givna entiteter, som det komparativa inslaget i undervisningen
ska tydliggöra och ge kunskap om (i synnerhet gällande den svenska kultu-
ren). Det normativa inslaget i kursplanen för Svenska som andraspråk, som
uttrycker det svenska som något förgivettaget gott, som eleverna ska bli
delaktiga i genom utbildningen i Svenska som andraspråk, är förenligt med
denna ämneskonceptions kulturnormerande inslag.

Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne
Om begreppen svensk kultur och svensk litteratur istället tolkas på liknan-
de sätt som den utvidgade förståelsen av kulturbegreppet, det vill säga som
alla de oräkneliga historiska och samtida kulturella uttryck inom svenskt
språkområde i såväl olika genrer som i olika medier, är det möjligt att tolka
strävansmålen som berör litteratur, kultur och identitet utifrån ämneskon-
ceptionen, Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne, såsom jag visade i
den ämneskonceptionella analysen av ämnet Svenska. Med en utvidgad för-
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ståelse av nämnda begrepp följer, enligt min mening, en relationell förståel-
se av kultur och kulturell identitet, som bildar utgångspunkt för det kultur-
kontrastiva perspektivet. Utifrån en relationell förståelse av kultur skapas
och återskapas kulturen i sociala situationer när människor interagerar med
varandra och kulturella artefakter, sålunda finns inte kulturen som ”ett
reifierat ting”, utan blir meningsfull i sociala processer som också skapar
och återskapar individernas kulturella identiteter (se kap. 3), Rosenblatts
transaktionella perspektiv på litteraturläsning). Med en relationell förståelse
av kultur, kulturell identitet och kulturell bakgrund blir en kulturnormativ
position i studierna svår att upprätthålla. Snarare uppmuntras ett kultur-
kritiskt förhållningssätt där eleverna ges möjlighet att pröva och ompröva
kulturella värden genom kulturkomparativa studier. Ett sådant kulturkri-
tiskt och kulturkomparativt inslag i litteraturundervisningen är förenlig som
jag ser det med ämneskonceptionen, Svenska som erfarenhetspedagogiskt
ämne. Receptionsperspektivet som finns framskrivet i kursplanen för Svens-
ka som andraspråk, det vill säga att eleverna ska kunna reflektera över
litteraturen utifrån sina egna (kulturella) upplevelser, värderingar och lev-
nadsvillkor, harmonierar med den erfarenhetspedagogiska ämneskoncep-
tionens betoning på att bearbeta litteraturen utifrån de egna erfarenheterna
och vice versa.

Ämnets två kurser, Svenska som andraspråk A och Svenska som andra-
språk B, som vi sett är mycket lika dem för ämnet Svenska, kan också tol-
kas utifrån de båda ämneskonceptionerna som jag redogjorde för i den
ämneskonceptionella analysen av ämnet Svenska. De skillnader som före-
ligger i kurserna – som gäller begrepp och perspektiv – är av samma art som
jag redan diskuterat och kan beroende på tolkning förstås utifrån båda
ämneskonceptionerna.

De betydande likheter som finns mellan kursplanerna för ämnena Svenska
och Svenska som andraspråk gör att de ämneskonceptionella begrepp häm-
tade från ämneshistorisk forskning över ämnet Svenska också är relevanta
att använda i en ämneskonceptionell analys av kursplanen för Svenska som
andraspråk, vilket jag menar att ovanstående genomförda ämneskoncep-
tionella analys av Svenska som andraspråk visar.

Sammanfattning: Mångtydiga kursplaner
genom opreciserade begrepp
På en övergripande nivå kan resultatet av kursplaneanalyserna av Svenska
och Svenska som andraspråk sammanfattas med ordet mångtydighet. Det-
ta resultat bekräftar således såväl de teoretiska utgångspunkter i läroplans-
teorin som jag presenterade i kapitel 3, som Thavenius tidigare påpekande
om mångtydigheten hos kursplanen för Svenska (1995, s. 157–169). Detta
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innebär emellertid inte att resultatet av mina kursplaneanalyser endast är
teoribekräftande eller repetitivt i förhållande till tidigare utsagor om sam-
ma kursplaner, eftersom mina analyser på detaljnivå visar hur denna mång-
tydighet skapas genom att kursplanernas centrala, men opreciserade, be-
grepp kan laddas eller tolkas på vitt skilda sätt. I de tematiska analyserna
lyfter jag fram de opreciserade begreppen och visar hur kursplanens mot-
stridiga skrivelser kan inbjuda till skilda tolkningar av begreppen. I de äm-
neskonceptionella analyserna visar jag hur dessa skilda tolkningar av de
centrala begreppen kan göras till tolkningsnycklar för hela kursplanetexten,
vilket resulterar i olika ämneskonceptionella uttolkningar av densamma.
Dessutom visar både de tematiska och de ämneskonceptionella analyserna
av kursplanerna för Svenska och Svenska som andraspråk vilka likheter
och skillnader som föreligger i dessa två dokument.

Centrala, opreciserade begrepp och dess uttolkningar
I de tematiska analyserna av kursplanerna för Svenska och Svenska som
andraspråk träder fyra tydliga teman fram: Identitet och kultur, Språk,
Kritiskt tänkande samt Etik och demokrati.

Identitet och kultur
I temat, Identitet och kultur, i kursplanen för Svenska är följande begrepp
centrala: kulturell identitet, kulturarv och centrala verk. Den tematiska ana-
lysen har visat hur begreppet kulturell identitet kan förstås, utifrån motstri-
diga skrivningar i kursplanetexten, som antingen statisk eller relationell.
Det centrala begreppet kulturarv förblir helt opreciserat i kursplanetexten
och lämnas således öppet för tolkningar. Jag föreslår i den tematiska analy-
sen två uppenbara förståelser av begreppet, där jag kallar den ena för snäv
förståelse och den andra för utvidgad förståelse av kulturarvet. Vidare lyf-
ter jag fram hur kursplanetexten för ämnet Svenska slår fast att eleverna
både ska få ”ta del av och ställning till” kulturarvet. Begreppet centrala
verk preciseras inte heller närmare, utan lämnas också öppet för tolkningar
av den enskilda läraren eller kollegiet.

I kursplanen för Svenska som andraspråk förekommer inte begreppen
kulturell identitet och kulturarv, istället används begreppen kulturförståelse
och svensk kultur och samhälle och svenska traditioner. Inte heller dessa
begrepp, eller kunskapsmål som de två senare är formulerade som, precise-
ras närmare, utan kan precis som begreppet kulturarv i kursplanen för
Svenska ges såväl en snäv som utvidgad förståelse. I analysen visar jag vi-
dare hur det svenska löper som en röd tråd genom kursplanen för Svenska
som andraspråk. Det förekommer inga skrivelser om att eleven ska få möj-
lighet att ta ställning till detta svenska, som däremot ska jämföras med
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elevens modersmål samt kultur och samhälle i ursprungslandet. Jag lyfter
också fram i analysen hur det svenska skrivs fram som något förgivettaget
gott, inte minst genom att studierna i ämnet ska leda till att eleverna blir
”allt mer delaktiga i svenska förhållningssätt och traditioner”.

I kursplanen för Svenska som andraspråk finns ett uttalat kontrastivt
perspektiv som ska vara närvarande såväl vid språk- som kulturstudierna i
ämnet. Detta kontrastiva perspektiv medför också det jag kallar för ett
receptionsperspektiv i litteraturstudierna, eftersom elevernas reception av
litteraturen i kulturkomparativa termer betonas. I ämnet Svenska däremot
problematiseras inte det svenska överhuvudtaget, utan det kulturella blir
genomskinligt och osynligt i detta ämne. Här talas det istället om det all-
mänmänskliga och det allmängiltiga, två begrepp som är omöjliga i en
kulturkritisk eller åtminstone kulturproblematiserande litteraturunder-
visning.

Språk
I den tematiska analysen av ämnet Svenska visar jag att det finns motstridi-
ga skrivningar som inbjuder till två diametralt olika förståelser för språk-
undervisningen. Dels uttrycks ett integrerat synsätt på kommunikationens
form och innehåll inom ämnet, inte minst när det slås fast att ämnets hu-
vudsakliga innehåll är ”språk och litteratur”. Dels uttrycks ett atomistiskt,
momentuppdelat synsätt på ämnets språkundervisning, exempelvis genom
att stipulera ”språkliga aktiviteter” som kunskapsmål i sig.

I kursplanen för Svenska som andraspråk tas det däremot explicit ställ-
ning mot en momentuppdelad språkundervisning och därmed blir det inte-
grerade synsättet på språkundervisningen tydligare accentuerat. Svenska
som andraspråk fastställs dessutom som ett ämne som i huvudsak behand-
lar ”Språk och språkutveckling”.

Kritiskt tänkande
Skrivningarna i de två kursplanerna som kan sorteras under temat, kritiskt
tänkande, är så gott som identiska i de två dokumenten. Den kommunika-
tiva synen på lärande som finns uttryckt i båda kursplanerna i skrivelserna
om utvecklandet av kognitiva förmågor får emellertid konkurrens i kurs-
planen för Svenska av det atomistiska, momentuppdelade synsättet som jag
presenterat i förra temat. Också de kognitiva förmågorna kan således upp-
fattas genom det atomistiska, momentuppdelade synsättet som något som
ska mötas med isolerad färdighetsträning.
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Etik och demokrati
På samma sätt som i det föregående temat, kritiskt tänkande, där skriv-
ningarna är så gott som identiska i de två kursplanerna, så är skrivningarna
som kan sorteras under detta tema, Etik och demokrati, det också. Dels
poängteras i kursplanerna att eleverna genom studier i ämnet kan öka sin
kulturella förståelse och därmed tolerans, dels formuleras de demokratiska
värdena som ett kunskapsmål för ämnet, som eleven genom textstudier ska
bli förtrogen med. Med demokrati som kunskapsmål handlar svenskäm-
nets koppling till demokratiuppdraget emellertid snarare om att lära om
demokratin än genom demokrati, det vill säga genom att få delta i demo-
kratiska arbetsformer.

Det kontrastiva perspektivet som finns i kursplanen för Svenska som
andraspråk inbjuder däremot som jag ser det att förstå kopplingen mellan
ämnet och läroplanens demokratiska intentioner i termer av genom demo-
krati, eftersom den jämförande problematiseringen av den egna och svenska
kulturen kan skapa utrymme för eleverna att delta i demokratiska prakti-
ker.

Centrala begrepp som tolkningsnycklar vid
ämneskonceptionella uttolkningar
I den ämneskonceptionella analysen av kursplanerna för Svenska och Svens-
ka som andraspråk framgår att det inte finns något uttalat ställningstagan-
de för någon av de tre svenskämneskonceptionerna i dessa styrdokument.
Istället samsas i kursplanerna olika, motstridiga skrivningar och begrepp,
som uttrycker olika ämneskonceptionella ideal. Avgörande blir hur de
opreciserade centrala begreppen i kursplanen tolkas. Genom att använda
en specifik uttolkning av ett centralt begrepp som tolkningsnyckel för hela
kursplanen kan stöd hämtas från kursplanens motstridiga skrivningar för
en viss ämneskonception.

Svenska som färdighetsämne
Om skrivningarna, i kursplanen för Svenska, som accentuerar språkliga
aktiviteter och språkliga förmågor som kunskapsmål i sig och uttrycker ett
atomistiskt, momentuppdelat synsätt på språkinlärning, görs till tolknings-
nyckel för hela kursplanen så kan denna förstås som Svenska som färdig-
hetsämne. I kursplanen för Svenska som andraspråk däremot finns ett ut-
talat ställningstagande mot en momentuppdelad språkundervisning. Denna
precisering i kursplanen motar bort en förståelse av kursplanen i termer av
Svenska som färdighetsämne och minskar således detta tolkningsutrymme i
kursplanetexten.
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Svenska som det högre bildningsämnet
Om den snäva förståelse av begreppet kulturarv och den statiska förståel-
sen av kulturell identitet görs till tolkningsnycklar för kursplanen i Svenska
blir det möjligt att förstå denna som Svenska som det högre bildningsäm-
net. På samma sätt förhåller det sig med kursplanen för Svenska som andra-
språk. Om de centrala begreppen svensk kultur och svensk litteratur ges en
snäv förståelse och det centrala begreppet kultur förstås som en statisk en-
titet och sedan används som tolkningsnycklar för hela kursplanen så kan
denna förstås i termer av Svenska som det högre bildningsämnet.

Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne
Om begreppet kulturarv ges en utvidgad förståelse och begreppet kulturell
identitet förstås relationellt och dessa görs till tolkningsnycklar tillsammans
med ett integrerat, kommunikativt synsätt på lärande och utvecklande av
språkliga, kognitiva förmågor kan kursplanen i Svenska förstås som Svens-
ka som erfarenhetspedagogiskt ämne. Detsamma gäller om begreppen
svensk kultur och svensk litteratur ges en utvidgad förståelse i kursplanen
för Svenska som andraspråk, så kan denna förstås i termer av Svenska som
erfarenhetspedagogiskt ämne. Receptionsperspektivet som följer med det
kontrastiva perspektivet i Svenska som andraspråk ligger dessutom i linje
med en sådan ämneskonceptionell uttolkning.

Kursplaneanalysernas resultat som utgångspunkt för de
ämneskonceptionella analyserna i Del III
Kursplaneanalysernas resultat bildar utgångspunkt för den ämneskoncep-
tionella placeringen av studiens litteraturundervisningsmiljöer på följande
sätt. Analyserna av kursplanerna för Svenska och Svenska som andraspråk
har visat att dessa dokument är mångtydiga, utan explicita ställningstagan-
den för någon av de tre dominerande svenskämneskonceptionerna. Där-
emot visar de ämneskonceptionella analyserna att det är möjligt att tolka
kursplanen för Svenska till förmån för samtliga tre ämneskonceptioner,
medan kursplanen för Svenska som andraspråk är möjlig att tolka utifrån
konceptionerna, Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne och Svenska
som det högre bildningsämnet. Detta innebär, som tidigare påpekats, att
lärarkollegier vid olika skolor eller enskilda lärare kan hämta stöd för dia-
metralt olika realiseringar av svenskämnet. På så sätt kan de inarbetade
traditionerna för svenskundervisningen som växt fram vid olika skolor be-
varas, men givetvis också utmanas genom att lärarna finner stöd för alter-
nativa sätt att arbeta i kursplanen. På så sätt kan alltså samma nationella
kursplaner för ämnena Svenska och Svenska som andraspråk utgöra dia-
metralt skilda institutionella ramar för en enskild skolas eller lärares svensk-
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undervisning. För att kunna placera denna studies olika litteraturundervis-
ningsmiljöer ämneskonceptionellt blir det nödvändigt att också analysera
de lokala kursplanerna för den undersökta ämnesverksamheten. Genom att
analysera de lokala kursplanerna kan det bli tydligt vilken eller vilka äm-
neskonceptioner som dominerar på de aktuella skolorna. De lokala kurs-
planerna är således ett uttryck för hur svenskämneskollegiet på en aktuell
skola uppfattar den nationella kursplanen som institutionell ram. Den lo-
kala kursplanen kan alltså sägas uttrycka den ämneskonceptionella kon-
sensus som ett visst svensklärarkollegium uppnått. Detta innebär emellertid
inte att varje enskild lärare på aktuell skola tolkar eller följer den lokala
kursplanen på samma sätt. Därför blir det nödvändigt att ta ett ytterligare
steg i den ämneskonceptionella analysen för att kunna placera de aktuella
litteraturundervisningsmiljöerna ämneskonceptionellt. Detta steg handlar
om att analysera den enskilda lärarens uppfattningar och ideal som ligger
till grund för hennes ämnesverksamhet. Som jag ser det räcker det inte med
att analysera de lektioner med samtal om litteratur som ligger till grund för
samtalsgenreanalysen, för att också kunna placera denna litteraturunder-
visning ämneskonceptionellt. Dessa undervisningstillfällen måste förstås i
ett större sammanhang för att kunna placeras ämneskonceptionellt. Att en
klass läser och samtalar om Strindbergs Hemsöborna, som vi i kapitel 8 får
se att Solveigs klasser gör, innebär inte att vi per automatik kan sälla denna
litteraturundervisning till någon av svenskämneskonceptionerna. Studier av
Hemsöborna kan äga rum i en svenskundervisning organiserad utifrån både
Svenska som det högre bildningsämnet och Svenska som erfarenhetspeda-
gogiskt ämne – ja, kanske till och med utifrån Svenska som färdighetsämne.
Det avgörande är vilket syfte litteraturstudierna av Hemsöborna har och
vilka ideal som ligger till grund för ämnesverksamheten i fråga, det vill säga
vilken meningsbärande struktur som det konkreta undervisningsförloppet
är inbäddad i. Eftersom min etnografiska studie i de olika litteraturunder-
visningsmiljöerna inte är longitudinell har det varit nödvändigt att kom-
plettera klassrumsstudien av litteratursamtalen med kvalitativa intervjuer
med lärarna, för att få kunskap om vilka tankar och ideal som ligger till
grund för deras litteraturundervisning.

Utifrån denna diskussion om vad resultatet av analyserna av de natio-
nella kursplanerna innebär som utgångspunkt för de följande stegen i den
ämneskonceptionella analysen i del III, preciseras följande frågor:
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De preciserade frågorna till analysen av de lokala kursplanerna är:
1) Tar de lokala kursplanerna för Svenska B ställning för någon

av de tre dominerande svenskämneskonceptionerna eller
innehåller de nationella motstridigheter ur ett ämnes-
konceptionellt perspektiv?

2) Vilka skillnader och likheter finns det mellan den nationella
kursplanen för Svenska B och de lokala kursplanerna?

De preciserade frågorna till analysen av lärarnas uppfattningar om litteratur-
undervisningen lyder:
1) Kan litteraturundervisningen som samtalsgenrerna realiseras

inom placeras inom någon av ämneskonceptionerna?

2) Vilka tankar och ämnesideal ligger till grund för lärarnas
riktning i litteraturundervisningen och sammanfaller dessa
med någon av de etablerade, dominerande svenskämnes-
konceptionerna?

3) Är det möjligt att knyta samtalsgenrerna till någon specifik
ämneskonception eller kan studiens samtalsgenrer förekomma
i litteraturundervisning organiserad utifrån olika svenskämnes-
konceptioner?
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Noter
1 När jag hänvisar till kursplanerna för Svenska och Svenska som andraspråk i
kursplaneanalysen är skriften för Samhällsvetenskapsprogrammet som använt;
Samhällsvetenskapsprogrammet – programmål, kursplaner, betygskriterier och
kommentarer (SP 2000:16 – Gy 2000).
2 Termen andraspråk, som används i ämnesbeteckningen för Svenska som andra-
språk, har problematiserats och ifrågasatts inom pedagogisk forskning med fokus
på elever som lever med flera språk, eftersom denna term antyder en given hierarki
mellan elevernas språk, samt ett förgivettagande att eleverna endast är tvåspråkiga
(Bagga-Gupta, 2004, s. 17).
3 År 1807 kom läroverksstadgan, i vilken Svenska som institutionellt ämne inför-
des för första gången (Thavenius, 1999, s. 21). Modersmålsundervisning i olika
former har emellertid en betydligt längre historia på cirka 700 år (Thavenius, 1981,
1991, 1999).
4 Sedan 1987 var ämnet möjligt att studera inom lärarutbildning.
5 Även införandet av Svenskämnet diskuterades livligt under 1800-talet, i synner-
het detta nya ämnes ställning i relation till ämnet och språket Latin, som tidigare
varit det dominerande undervisningsspråket i svenskt utbildningsväsende (jfr
Thavenius, 1981, s. 71; 1999, s. 11–12).
6 Annan forskning om andraspråksinlärning och andraspråksanvändning saknas
däremot inte. Hyltenstam och Lindberg menar att det under 30 år i Sverige har
bedrivits sådan forskning och att denna har flera olika inriktningar, samtidigt som
denna tagit sin utgångspunkt från olika vetenskapliga discipliner. De pekar främst
ut tre inriktningar: 1) Forskning som fokuserar förhållandet mellan den inlärande
individen och det nya språket. Denna forskning har främst bedrivits utifrån
språkstrukturella och psykolingvistiska perspektiv, 2) Forskning som fokuserar
andraspråksinlärning ur ett samhälleligt språkpolitiskt perspektiv. Denna forskning
har främst bedrivits utifrån sociolingvistiska och sociokulturella perspektiv. 3) Pe-
dagogisk och didaktisk forskning som fokuserar relationen mellan undervisning,
språkutveckling, identitetsfrågor och inlärningsfrågor (2004, s. 12–18). Dessa tre
forskningsinriktningar för andraspråksinlärning finns representerade i boken
Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle, vilken därmed
ger en god överblick över fältet. (2004).
7 Kursplanerna från år 2000, som reviderade kursplanerna från 1996, kom till för
att dels för att skriva fram läroplanens demokratiska intentioner tydligare i
kursplanerna, dels för att poängtera att ämnesstudierna, också i kärnämnena, ska
vara kopplade till elevernas gymnasieutbildning som helhet, det vill säga till det
aktuella programmets karaktär, för att på så sätt skapa en helhet i studierna för
eleverna In med ref. År 2007 kommer återigen nya, reviderade kursplaner för gym-
nasieskolan (se www.skolverket.se).
8 De övriga tre kurserna är valbara karaktärsämneskurser: Svenska C – muntlig
och skriftlig kommunikation, Litteratur och litteraturvetenskap samt Litterär ge-
staltning, varav den förstnämnda är en gemensam kurs på Samhällsprogrammet.
Dessa tre kurser kan elever på många ställen även läsa inom ramen för sitt indivi-
duella val.
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9 Kursplanernas skrivningar ska förstås i relation till andra styrdokument för sko-
lan, exempelvis läroplanen. Begreppet kulturarv förekommer också i Lpf94, men
definieras inte heller där på något tydligt sätt. I läroplanstexten framkommer det
dock att det som åsyftas är ett kulturarv baserat på det nationella. I tider av inter-
nationalisering och kulturell mångfald, resoneras det i läroplanstexten, behöver
eleven bli förtrogen med ”det egna kulturarvet” och därmed få en ”trygg identitet”
däri, för att på så sätt klara av att bli tolerant inför den kulturella mångfalden och
andra människors levnadssätt. I läroplanstexten förutsätts med andra ord att kul-
turell tolerans bygger på en tydlig kulturell identitet baserad på ett nationellt kul-
turarv. Samtidigt är det önskvärt, enligt läroplanen, att eleverna kan relatera sig
identitetsmässigt inte enbart till det svenska utan också till nordiska, europeiska
och ytterst globala kulturella uttryck. Detta förutsätter emellertid, enligt läroplanen
en förtrogenhet och trygghet i den egna nationella kulturella identiteten (SKOLFS
1994:2, s. 1). Det finns mycket att säga om både läroplanens samhällsdiagnos, där
internationaliseringen målas ut som en fara för det demokratiska samhället i och
med ökade krav på tolerans, och om läroplanens föreskrivna medicin mot detta
läge i form av en kulturarvsvaccination som ska ge eleverna stärkt kulturell, natio-
nell identitet så de klarar av att möta de annorlunda, men jag nöjer mig här med att
påpeka att läroplanens analys i detta hänseende är lite väl förenklad. Det finns inga
naturlagar som bestämmer att ökad kulturell pluralism i ett samhälle nödvändigt-
vis leder till konflikter och ökad intolerans, lika lite som det finns några naturlagar
som garanterar att förtrogenhet i det egna så kallade nationella kulturarvet och
tydliga kulturella identitetskonstruktioner nödvändigtvis leder till tolerans och öp-
penhet. En längre analys av styrdokumentens behandling av begreppen som har
med kultur att göra finns i Magnus Perssons artikel ”Den kulturella vändningen”
2005.
10 Givetvis kan även andra strävansmål, exempelvis det som stipulerar att eleverna
ska utveckla kunskap om det svenska språket, hur det har utvecklats över tid och
fortfarande utvecklar, ses som en uppspaltning av det innehåll begreppet kulturarv
kan tänkas stå för, eftersom, som ovan påpekats, kulturarv ofta innebär alla de
kunskaper (historiska, samhälleliga, naturvetenskapliga och kulturella/litterära) som
anses värda att spara till eftervärlden av alla de kunskaper en viss kultur så att säga
samlat på sig, eller erfarit, under historiens gång.
11 I läroplanen antas förtrogenhet med kulturarvet för att öka toleransen inför
pluralism (jfr ovan, not 9).
12 Uppnåendemålen uttrycker de kunskaper och färdigheter som eleven ska ha upp-
nått efter genomgången kurs för att få ut ett betyg på kursen; betygskriterier för
betygen G, VG och MVG finns knutna till uppnåendemålen som preciserar olika
grader av uppnåendet av målen. I den här texten går jag inte in på betygskriterierna
i sig, eftersom jag är intresserad av uppnåendemålen som riktmärken för ett tänkt
innehåll i undervisningen snarare än anvisningarna för hur måluppfyllelsen ska
bedömas, som betygskriterierna kan ses som.
13 En sådan tolkning ligger exempelvis till grund för läromedlet KlarA svenska!
som i sin baksidetext utlovar att täcka ”färdighetsdelen av gymnasieskolans kurs A
i svenska”. Detta läromedel erbjuder med andra ord en momentbaserad undervis-
ning där olika färdigheter kan betas av under kursens gång.
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14 Jag analyserar endast Svenskämnets kärnämneskurser, men vill här ändå upp-
märksamma läsaren på att i den valbara karaktärsämneskursen inom ämnet Svenska
Litteratur och litteraturvetenskap, finns ett kulturkritiskt anslag inskrivet i kurs-
beskrivningen, där det uttalat sägs att kursen ska ägna sig åt värderingsfrågor och
diskutera begrepp som litterära kanon samt kvalitets- respektive populärkultur.
Detta kulturkritiska anslag, som skrivs fram tydligare i denna kursbeskrivning än
någon annanstans i kursplanen, ligger mycket nära idealen inom Svenska som
erfarenhetspedagogiskt ämne.
15 I det här sammanhanget kan det vara påkallat att påminna om debatten om
värdegrunden som ägde rum i slutet av 1990-talet, där två skilda positioner kunde
urskiljas, dels en essentialistisk som betonade värdegrunden som en given entitet
som skulle förmedlas till eleverna, dels en procedural som betonade att eleverna
måste få möjlighet att pröva och ompröva de värden som värdegrunden omfattar.
Förslaget om deliberativa samtal är ett exempel på en procedural position i denna
debatt (jfr Rydh, 2003, s. 16–17).
16 Den uppmärksamme märker att bestämningen ”nordiska” framför verk som
finns i strävansmålen och uppnåendemålen för B-kursen i ämnet Svenska inte finns
angivet här.
17 Att kursplanen tydligt markerar att undervisningen inte ska organiseras som en
isolerad färdighetsträning innebär dock inte, vilket jag redan påpekat tidigare i
texten, att undervisningen i Svenska som andraspråk inte organiseras så på en del
skolor. Isolerad färdighetsträning är som sagt en väl etablerad tradition inom språk-
undervisningen (jfr Thavenius, 1981, 50–51; Tornberg, 2000, s. 140 ff. och 161
ff.).
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KAPITEL 5

Studiens skolor och lokala kursplaner

I det här kapitlet presenterar jag studiens skolor och analyserar de lokala
kursplanerna för Svenska B som fanns utarbetade på Xbodaskolan och Stag-
neliusskolan vid tiden för min undersökning. Någon lokal kursplan för
kursen, Svenska som andraspråk A, fanns däremot inte, som tidigare på-
pekats, utarbetad på Polhemsskolan. Innan jag presenterar skolorna och
analyserna av de lokala kursplanerna vill jag emellertid kortfattat presente-
ra några ytterligare institutionella sammanhang av betydelse för studiens
samtal. Att jag lägger störst tyngdpunkt på samtalens ämneskonceptionella
sammanhang innebär inte samtalen inte har andra betydelsefulla institutio-
nella kontexter. Snarare kan samtalen förstås som inbäddade i flera olika
institutionella sammanhang, som omger samtalet. Två övergripande insti-
tutionella sammanhang för samtalen, som jag kortfattat presenterar i detta
kapitel, är skolformen, Gymnasieskolan, och de aktuella programmen som
eleverna studerar vid, Industriprogrammet (IP), Handels- och Administra-
tionsprogrammet (HP) och Samhällsprogrammet (SP).

Skolformen, gymnasieskolan
Jag har valt att studera samtal om litteratur inom de nämnda svenskämnena
som sker inom skolformen gymnasieskolan. Denna skolform är frivillig,
men enligt svensk lag har alla kommuner skyldighet att erbjuda elever som
avslutat grundskolan en avgiftsfri gymnasieutbildning. Gymnasieskolan ska
ge grundläggande kunskaper för yrkes- och samhällslivet och vara förbere-
dande för studier i högskolan.

Verksamheten i gymnasieskolan regleras av olika styrdokument, dels
nationella som skollagen, läroplanen (nuvarande Lpf 94), programmål,
kursmål och betygskriterier, dels lokala som arbetsplan och planering (se
exempelvis 2000:16, s. 4–6).

Sedan år 2000 finns det 17 nationella program och de flesta av dessa har
även olika inriktningar som eleverna väljer under årskurs 2 eller 3. Samt-
liga nationella program är treåriga och ger behörighet för att studera på
högskolenivå. Gemensamt för dessa program är dels att de alla omfattar
2500 gymnasiepoäng, dels att de alla innefattar de åtta kärnämnena: Engel-
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ska, Estetisk verksamhet, Idrott och hälsa, Matematik, Naturkunskap, Sam-
hällskunskap, Svenska (alternativt Svenska som andraspråk) och Religions-
kunskap, vilka tillsammans utgör 750 poäng. Karaktärsämnena, som ger
programmet sin karaktär, omfattar 1450 poäng, inom vilka ett projektar-
bete om 100 poäng också ingår. En del av karaktärsämnena är gemen-
samma, vilket har fastställts av regeringen, medan andra är valbara.1 300
poäng är avsatta för elevens individuella val, där denna får välja mellan de
individuella kurser som kommunen erbjuder.

Gymnasieskolans ämnen är indelade i kurser, vilka omfattar 50, 100,
150 eller 200 poäng och efter varje avslutad kurs sätts betyg i skalan icke
godkänd, godkänd¸ väl godkänd och mycket väl godkänd. Kursens poäng-
tal är konstant efter betygsättning, det vill säga det påverkas inte av hur
många timmar eleven behövde för att uppnå kursens mål.

Många av programmen är yrkesförberedande och 13 av dem innehåller
minst 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning. Förutom de nationella pro-
grammen finns även dels specialutformade program, som en kommun kan
inrätta genom att kombinera karaktärsämnen från olika program, dels in-
dividuella program, som kan ha olika längd och innehåll utifrån den en-
skilda elevens specifika behov. Målsättningen är oftast att eleven ska övergå
till ett av de nationella eller specialutformade programmen senare. PRIV är
ett individuellt program inriktat mot ett specifikt nationellt program, utfor-
mat för elever som inte blivit godkända i svenska, engelska eller matematik
från grundskolan.2

IP, HP och SP – studiens aktuella program
Grupperna vars samtal jag studerar är som tidigare nämnts fördelade på
följande program: Industriprogrammet (IP), Handels och Administrations-
programmet (HP) och Samhällsprogrammet (SP). Samtliga nationella pro-
gram för gymnasieskolan har programmål som fastställts av regeringen.
Programmålen bildar utgångspunkten för planeringen av utbildningen och
samtliga ämnen, vilket gäller för såväl karaktärsämnena som kärnämnena
på programmet.

Industriprogrammet
Enligt det övergripande syftet i programmålen för IP, ska studierna vara
förberedande både för yrkesarbete i industriell produktion eller liknande
verksamheter och för högskolestudier. Det slås också fast i programmålen
att programmet ska svara mot den svenska industrins behov av en kompe-
tent och utbildad personal (2000:10, s. 8).

Eleverna på IP läser fyra gemensamma karaktärsämnen: Produktions-
teknik, Datoranvändning, Arbetsliv och Projektarbete. Därtill finns två ge-
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mensamma alternativa karaktärsämnen för programmet: Styrteknik och
Verkstadsteknik.3 IP-eleverna specialiserar sig dessutom mot någon inrikt-
ning genom valbara kurser, som kan vara allt från Garvning (inom ämnet
Beredningsteknik) till CAD/CAM-teknik (inom ämnet CNC-teknik) till
kurser inom ämnena Gjuteriteknik, Industriell produktion, Mönster-
konstruktion eller Massatillverkning.4 Samtidigt betonas i programbe-
skrivningen att kunskaper i engelska och andra främmande språk är viktiga
för att eleven ska kunna följa med i den tekniska utvecklingen, men också
för att ”skapa förståelse för andra kulturmönster”. I detta sammanhang
betonas just samverkan mellan programmets karaktärsämnen och kärn-
ämnen (2000:10, s. 10–13).

En betydande del av studierna på IP är arbetsplatsförlagda utifrån det
uttryckliga syftet att eleverna ska få möta de olika krav som yrket ställer
och få förståelse för den yrkeskultur som finns i branschen. IP har inga
nationella inriktningar (2000:10, s. 9).

Handels- och administrationsprogrammet
HP är likt IP både yrkesförberedande, inom företrädesvis varuhandeln,
tjänstesektorn eller egen företagsamhet, och förberedande för högskole-
studier. Centrala teman för utbildningen är: ekonomi, administration och
service samt affärsmässighet och företagssamhet. Vidare understryks vik-
ten av att tillägna sig dels färdigheter och kunskaper om den nya elektronis-
ka tekniken för såväl marknadsföring och nya tekniska administrativa tek-
niker, dels goda språkkunskaper som både är viktigt för utbildningens yrkes-
områden och för att de, i likhet med IP-eleverna, ska få ”förståelse för an-
dra kulturmönster” (2000:07, s. 9).

Förutom kärnämnena, läser eleverna 7 gemensamma karaktärsämnen:
Administration, Arbetsliv, Datoranvändning, Företagsekonomi, Handel,
Projektarbete och Turism. Därtill finns 14 valbara ämnen med 45 kurser
beskrivna i Skolverkets beskrivning, både fördjupningskurser, exempelvis
Administration B, och specialiseringskurser, exempelvis Färskvarukunskap.
I programbeskrivningen för HP betonas, på samma sätt som i program-
beskrivningen för IP, samverkan mellan karaktärsämnena och kärnämnena
för att kunna uppnå programmålen (2000:07, s. 9–14).

Delar av utbildningen är arbetsplatsförlagd, vilket motiveras i program-
beskrivningen med samma ordalydelser som för IP: så ”eleven får möta de
reella krav som yrket ställer och utveckla förståelse av den yrkeskultur som
råder inom olika verksamhetsområden”. HP har vidare två nationella inrikt-
ningar: handel och service samt turism och resor (2000:07, s. 9). På
Xbodaskolan finns endast den första inriktningen representerad.
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Samhällsprogrammet
Samhällsprogrammet skiljer sig från IP och HP eftersom det i första hand är
ett studieförberedande program, även om det inom vissa av programmets
inriktningar, exempelvis ekonomi, finns en tydligare riktning mot yrkes-
livet. Programmet har en humanistisk inriktning, där människan och hen-
nes verksamhet sätts i fokus (2000:16, s. 8). SP beskrivs vidare som en bred
utbildning där studierna täcker många skilda kunskapsområden inom de
humanistiska, språkvetenskapliga och samhällsvetenskapliga fälten. Dess-
utom understryks att eleverna får utveckla ett vetenskapligt förhållnings-
sätt till sina studier, där förmågor som att tolka, förstå och förklara är cen-
trala. Att anlägga historiska och internationella perspektiv är också
grundläggande för programmets ambitioner, enligt programmålen
(2000:16, s. 8–10).

SP är det enda av studiens program där litteraturläsning uttrycks som en
del av programmets karaktär. Språk och text sägs inta en särställning i pro-
grammets samtliga karaktärsämnen, varav nio är gemensamma: Engelska
(B-kursen), Filosofi, Geografi, Historia, Matematik (B-kursen), Natur-
kunskap (B-kursen), Projektarbete, Psykologi och Svenska (C-kursen). Där-
till kommer en gemensam alternativ kurs i Moderna språk och de valbara
kurserna, som är 60 till antalet, fördelade över 27 ämnen. Studier i engel-
ska och främmande språk är således centrala i utbildningen på SP, som
rymmer möjligheter, genom beskrivningen av de valbara kurserna, att stu-
dera vilka språk som helst, såväl klassiska som moderna. Dessutom beto-
nas att studierna i matematik i programmet är nödvändiga för förståelsen
för naturkunskap, ekonomi och samhällskunskap samt att eleven på SP får
god vana vid att använda informationstekniken i studierna (ibid.).

Arbetsplatsförläggning av studierna är inte obligatorisk på SP som på IP
och HP, däremot finns det möjlighet att förlägga en del av studierna till
arbetsplatser om den lokala skolan så önskar. SP har fyra nationella
inriktningar: ekonomi, kultur, samhällsvetenskap och språk, varav de tre
första finns representerade på Stagneliusskolan, medan Polhemsskolan en-
dast erbjuder inriktningarna samhällsvetenskap och ekonomi (ibid.).

Studiens skolor
Studiens samtal är fördelade på tre skolor som jag kallar för: Xbodaskolan,
Stagneliusskolan och Polhemsskolan. Xbodaskolan är belägen i Xboda och
Stagneliusskolan och Polhemsskolan ligger i Åstad. Båda kommunerna lig-
ger i det demografiska Mellansverige, men heter givetvis något annat i verk-
ligheten, vilket också skolorna gör.
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Xboda har cirka 16000 invånare, men skolans upptagningsområde
sträcker sig även till tre grannkommuner, varav en är ungefär lika stor som
Xboda medan de andra är något mindre med ungefär 6000 respektive
10000 invånare. Åstad har mer än 100000 invånare och i kommunen finns
fler gymnasieskolor än Stagneliusskolan och Polhemsskolan.

Xbodaskolan
Två av min studies lärare, Solveig och Maria, och deras klasser finns på
Xbodaskolan, en gymnasieskola med 1500 elever, fördelade på 12 olika
gymnasieprogram.5 Xbodaskolan byggdes vid slutet av 1960-talet och skol-
byggnaden i tegel och betong med raka tvåvåningslängor påminner arki-
tektoniskt om många andra byggnader från 1960-talet och miljonprogram-
mets dagar. Skolgården ligger öde de dagar jag besöker skolan, och tycks
mest vara ett ställe som elevgrupper snabbt passerar för att ta sig till en
annan skolbyggnad, men å andra sidan kanske det mest beror på höstrusk
i november och vinterkyla i december och januari och februari. Också sko-
lans inre vittnar om tiden när skolan byggdes med sina funktionella lös-
ningar som dock är rätt estetiskt trista, exempelvis många långa korridorer,
men med plats för eleverna genom inbyggda bord och bänkar. Från korri-
dorerna ansluter ljusa klassrum, men på några ställen löses korridorerna
upp i öar av elevskåp. Mitt i skolan finns ett modernt, ljust bibliotek, som
man kan se genom korridorens glasväggar, med böcker, datorer, och liten
filmsal.

Xbodaskolans lokala kursplan för Svenska b6

Svensklärarkollegiet på Xbodaskolan har formulerat lokala kursplaner för
svenskämnets A- och B-kurser, som de enskilda svensklärarna har att utgå
från i sin undervisning; såväl Solveig som Maria hänvisar till dessa doku-
ment när de talar om sin litteraturundervisning (se kapitel 7 och 8). Här
fokuserar jag främst den lokala kursplanen för Svenska B, eftersom samta-
len jag studerat ägt rum inom denna kurs.

Den lokala kursplanen för Svenska B (L SvB) följer till stora delar den
nationella innehållsmässigt och har så när på några marginella förändringar
samma ordalydelser.7 Kursmålen som direkt berör svenskämnets litteratur-
undervisning i den här lokala kursplanen har däremot fått ett signifikant
tillägg i förhållande till den nationella kursplanens målformuleringar, vilket
jag presenterar mer i detalj nedan. Detta tillägg kompletterar ett liknande
tillägg i den lokala kursplanen för Svenska A (L Sv A), varför jag här åter-
ger båda tilläggen:
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Ha fått kännedom om vanliga myter och motiv i litteraturen efter att
ha läst ett urval samtida och äldre texter, samt ha tillgodogjort dig
det väsentliga innehållet i texterna så att du kan sammanfatta och
reflektera över dem. De äldre texterna hämtas ur litteraturhistorien
från antiken t.o.m. upplysningen. (L SvA) [min kursivering]

Ha kunskap om centrala svenska och internationella författare och
deras verk från romantiken och framåt samt ha analyserat och disku-
terat dessa verk. (L SvB)  [min kursivering]

I ovanstående målformulering anges således både en kronologi och en pre-
ciserad innehållsriktning för litteraturstudierna som inte anges i de natio-
nella kursplanerna för Svenska A och Svenska B. I de nationella kursplaner-
na heter det som bekant att eleven skall:

känna till några vanliga myter och motiv i litteraturen, vilka speglar
frågor som har sysselsatt människor under olika tider (N SvA)

ha tillägnat sig och ha kunskap om centrala svenska, nordiska och
internationella verk och ha stiftat bekantskap med författarskap från
olika tider och epoker. (N SvB)

Formuleringarna i de nationella kursplanerna kan som vi såg i förra kapit-
let tas som intäkt både för en tolkning till förmån för Svenska som det
högre bildningsämnet och Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne, där
det endast är i det först nämnda som organiserandet av litteraturundervis-
ningen i litteraturhistoriska studier är det bärande idealet. De nationella
kursplanerna föreskriver med andra ord inte kronlogiska litteraturhistoris-
ka studier explicit, något som de lokala kursplanernas målformuleringar
däremot gör.

I min intervju med Solveig betonade hon speciellt att svensklärarna på
Xbodaskolan bestämt en speciell kronologi för litteraturstudierna, där de
olika litterära epokerna fördelas under de olika årskurserna, för att elever
på så sätt inte ska få problem om de får en annan svensklärare på skolan
vid exempelvis program- eller klassbyten under gymnasiegången.8 Preci-
seringen av kronologiska litteraturhistoriska studier i målformuleringarna i
de lokala kursplanerna och motiveringen till dessa preciseringar antyder att
det finns en gemensam förståelse bland svensklärarna på Xbodaskolan om
att kronologiska litteraturhistoriska studier är viktiga, åtminstone så vik-
tiga att de som lyfts fram i de lokala kursplanerna som den enda precisering
som görs. Detta tolkar jag som att det finns en tradition bland svensklärarna
på Xbodaskolan att förstå litteraturundervisningen inom svenskämnet uti-
från den förståelse som ämneskonceptionen Svenskämnet som det högre
bildningsämnet ger. Solveigs berättelse om hur litteraturundervisningen
tidigare var organiserad på skolan tyder också på det. Solveig framhöll hur
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eleverna under 1980-talet och i början av 1990-talet läste 18 hela verk,
varav 6 klassiker, i svenskundervisningen på treåriga gymnasielinjer. Sol-
veig anser att det under den tiden fanns en annan bildningstradition bland
lärarna. Hon menade också att de äldre lärarna hade lärt henne mycket,
inte genom tips men genom de diskussioner som fördes på exempelvis
svenskkonferenser. Också detta tyder på att svenskämneskollegiet på
Xbodaskolan åtminstone tidigare utgått ifrån ämneskonceptionen Svensk-
ämnet som det högre bildningsämnet. Hur Solveig och Maria talar om sin
svenskundervisning och hur de själva ser på svenskämnet återkommer jag
till i kapitel 8 och 9.

Stagneliusskolan
Stagneliusskolan ligger mitt i den äldsta statskärnan i Åstad och på skolans
hemsida på Internet kan man läsa att skolan har gamla anor, så gamla att
den tillhör de äldsta skolorna i landet, även om den fick sitt nuvarande
namn och fysiska placering under 1800-talet. Flera av skolans byggnader
är således från 1800-talet och några från tidigt 1900-tal. Historiskt har
skolan haft inriktning mot humanistiska studier. Idag har dock skolan ett
något bredare och allmännare utbud med följande fyra nationella program:
Estetiska Programmet (EP), Naturvetenskapliga Programmet (NP), Sam-
hällsvetenskapliga programmet (SP) och Individuella Programmet (IP). Det
går cirka 900 elever på skolan som är jämt fördelade över skolans program.

På Stagneliusskolan har jag gjort fältstudier i Margaretas litteratur-
undervisning i en SP2:a.

Stagneliusskolans lokala kursplan för Svenska B9

Den lokala kursplanen för Svenska B på Stagneliusskolan betonar först att
B-kursen hänger ihop med A-kursen och ”fortsätter A-kursens träning, samt
befäster dess kunskaper”. Utifrån denna formulering antyds en förståelse
av A-kursen som en färdighetsbaserad kurs, det vill säga som organiseras
som Svenska som färdighetsämne. Denna antydan återkommer i formule-
ringen att B-kursen däremot ägnar man sig mindre åt ”allmän språk-
träning”.

Den nationella B-kursens fem uppnåendemål citeras och förklaras något
i den här lokala kursplanen. De två första målen relateras till kontinuiteten
med A-kursens innehåll, som jag nämnt beskrivs som ”språkträning”. De
två mittersta målen, som berör litteraturundervisningen, relateras till det
som i denna lokala kursplan benämns som B-kursens speciella inriktningar
– nämligen litteraturen. De två sista målen relateras till ”teoretisk språk-
kännedom”.
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Efter genomgången av B-kursens nationella uppnåendemål är ett citat
inklippt från den nationella kursplanen, där det understryks i fet stil att ”I
ämnet svenska behandlas språk och litteratur som en helhet”. Därefter slår
den lokala kursplanen fast också i fet stil skolans övergripande tolkning av
B-kursen:

Svenska B ser vi på Stagnelius som ett kulturämne, där vi utgår från
litteratur av olika slag.

Huruvida detta kulturämne med litterär inriktning ska organiseras som
Svenskämnet som det högre bildningsämnet eller som Svenskämnet som
erfarenhetspedagogiskt ämne tar inte den lokala kursplanen ställning till.
Under nästkommande rubrik, ”Genomförande”, finns olika betoningar som
kan tolkas till förmån för båda nyss nämnda ämneskonceptioner – Svensk-
ämnet som färdighetsämne däremot förefaller bli bortmotat från denna kurs
med den starka betoningen av kultur och litteratur.

Betoningar i samklang med Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne
är:

Kursens olika avsnitt och detaljer planeras av lärare och elever till-
sammans. Tema-arbeten och samarbete med andra ämnen är oftast
naturligt.

Vidare betonas att eleven under kursen kommer att ”träna sitt eget språk,
skaffa sig objektiva kunskaper, ta del av och reflektera över olika typer av
fiktion och försöka förena det egna, subjektiva med omvärlden”. Med tan-
ke på att kursplanen tidigare slagit fast att litteraturen är i högsäte i kursen
är det rimligt att tänka sig att kunskapen om omvärlden, som här bland
annat benämns som ”objektiva kunskaper”, skall sökas i litteraturen; sam-
tidigt poängteras att elevens ”subjektivitet” ska vara närvarande i reflekte-
randet över fiktionen. I konceptionen Svenska som erfarenhetspedagogiskt
ämne betonas också litteraturen som såväl kunskapskälla om världen och
om oss själva.

Den lokala kursplanen betonar också att eleven kommer att bli litterärt
och kulturellt orienterad och därvidlag läsa om ”de viktiga epokerna”. Om
denna betoning görs till övergripande tolkningsnyckel öppnas dörren för
en förståelse av kursplanen som Svenska som det högre bildningsämnet.
Hur Margareta talar om sitt svenskämne, det vill säga om hennes ideal och
praktiska genomförande, återkommer jag till i kapitel 11.
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Polhemsskolan
Också Polhemsskolan är belägen i centrala Åstad och har funnits i staden
som läroverk och gymnasium sedan 1800-talets mitt. Skolans huvudbygg-
nad är också från tiden när skolan startade, men sedan dess har skolan
blivit ombyggd och tillbyggd i flera omgångar – väsentliga delar av skolan
tillkom under 1960-talet. Inriktningen på skolan var först teknisk, vilken
senare breddades till naturvetenskaplig. Idag är dock också Polhemsskolans
programutbud bredare där det förutom Teknik Programmet (TP) och det
Naturvetenskapliga Programmet (NP) också erbjuds Samhällsvetenskapligt
Program (SP) och Medieprogrammet (MP). På Polhemsskolan går cirka
1000 elever.

På Polhemsskolan har jag gjort fältstudier i Ruts litteraturundervisning
inom ämnet Svenska som andraspråk. Gruppen jag har studerat läste A-
kursen i Svenska som andraspråk och eleverna kom från olika klasser på
SP-programmet. Någon lokal kursplan för kurserna i Svenska som andra-
språk fanns inte dokumenterad under vårterminen 2003 när jag studerade
gruppen. Istället utformar Rut sin undervisning i ämnet direkt i relation till
den nationella kursplanen för Svenska som andraspråk. Hur hon ser på
ämnet och sin undervisning presenterar jag i kapitel 10.
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Noter
1 Valbarheten hos de valbara kurserna finns vanligtvis inte hos eleverna utan hos
skolan, som väljer vilka kurser (och därmed inriktningar och specialiseringar) som
skolan erbjuder sina elever ur de möjliga valbara kurser för programmet som finns
beskrivna i skolverkets beskrivning av programmet.
2 De redovisade uppgifterna om gymnasieskolan är reglerade i skollagen (85:1100),
men finns lättillgängliga i ett informationsblad på skolverkets websida: http://
www.skolverket.se/sb/d/740 (2006-09-02)
3 Precis som kärnämnena har olika kurser har en del av karaktärsämnena det också
(se nedan om kärnämnet Svenska som har fem olika kurser); exempelvis karaktärs-
ämnet Arbetsliv på IP har två olika kurser: Arbetsmiljö och säkerhet samt Projekt
och förtagande (se, http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx).
4 I Skolverkets programbeskrivning för Industriprogrammet anges 165 möjliga
valbara kurser för programmet (se, http://www3.skolverket.se/ki03/
front.aspx?sprak=SV&ar=0607&infotyp=15&skolform=21&id=10&extraId=0,
2006-09-02; jfr 2000:10, s. 14). Skolorna i sin tur, som påpekats ovan, väljer ett
antal av dessa kurser när de skapar den egna skolans kursutbud för programmet.
Vilka valbara kurser som Xbodaskolan, där denna studies IP-program finns, erbju-
der sina elever redogör jag inte för, eftersom en sådan information eventuellt skulle
kunna avslöja vilken skola Xbodaskolan är pseudonym för.
5 Skolan erbjöd läsåret 2003/2004 följande gymnasieprogram: Barn och Fritid,
Bygg, El, Fordon, Handel och Administration, Hotell och Restaurang, Industri,
Individuella, Naturvetenskap, Omvårdnad, Samhällsvetenskap och Teknisk.
6 Xbodaskolans lokala kursplaner finns i författarens ägo, men bilagas inte på grund
av anonymiseringen av materialet.
7 Detta gäller inte i lika stor utsträckning den lokala kursplanen för Svenska A, där
flera kursmål dragits ihop och koncentrerats och saknar helt de betoningar som
finns i ett av kursmålen för Svenska A av kursinnehållets betydelse för eleven som
samhällsmedborgare, med andra ord de skrivningar där kopplingen mellan svensk-
ämnet och skolans demokratimål är tydliga.
8 Intervjun ägde rum 2003-12-15.
9 Stagneliusskolans lokala kursplan för Svenska B finns i författarens ägo, men
bilagas inte på grund av anonymiseringen av materialet.



111

KAPITEL 6

Samtalsgenrer

I detta kapitel redogör jag först för avhandlingens teoretiska utgångspunk-
ter för samtalsgenreanalysen av klassrumssamtal om litteratur. Dessa ut-
gångspunkter hämtar jag från den ryske kultur- och litteraturteoretikern
Michail Bakhtins begrepp talgenrer, som han utvecklar i essän, ”Frågan om
talgenrer” (1979/1997).1 Sedan operationaliserar jag den presenterade teo-
retiska förståelsen av samtalsgenrer till frågor som fungerar som analytiska
fokus i samtalsgenreanalysen. Allra först vill jag emellertid säga några ord
om varför jag väljer att använda mig av genrebegreppet i min studie.

Jag är medveten om att genrebegreppet används i en rad olika vetenska-
per och att dess innebörd delvis är omstridd inom olika forsknings-
traditioner, vilket kan leda till begreppslig ”förvirring och frustration” an-
gående begreppets innebörd, som Kjell Lars Berge och Per Ledin uttrycker
det i artikeln ”Perspektiv på genre” (2001, s. 4). Dessutom används genre-
begreppet som bekant också i vardagsspråket, inte minst när vi klassificerar
filmer, böcker och andra texter. Genrebegreppets mångtydighet skulle kunna
bli ett problem i vetenskapliga sammanhang där krav på begreppslig string-
ens är odiskutabelt, men att det har laddats med olika betydelser behöver,
som jag ser det, inte per automatik bli ett problem i det vetenskapliga sam-
manhanget. Det avgörande är om det tydligt framgår hur begreppet stipule-
ras i det specifika sammanhang där det används.

Att genrebegreppet också används till vardags, inte minst i skolvardagen
av svensklärare vid klassificeringen av olika texter i undervisningen, kan
dessutom i didaktiska sammanhang vara en styrka. Ett syfte med didak-
tiska studier kan vara att bidra till att utöka den reflexiva repertoaren hos
fältets aktörer bland annat genom introducerandet av nya begrepp och per-
spektiv som kan kasta nytt ljus på fältets verksamhet (jfr exempelvis Uljens,
1997, s. 166). Utifrån detta menar jag att det är didaktiskt, pragmatiskt
poängfullt att använda ett begrepp som är välbekant bland de aktörer vars
verksamhet forskningen vill synliggöra nya aspekter i, som i detta fall genre-
begreppet som riktas mot den egna undervisningen, istället för att lansera
ett otillgängligt vetenskapligt språkbruk, om än så precist, som uppfattas
som främmande i det aktuella fältet. Detta är således min didaktiska moti-
vering till att använda genrebegreppet för att analysera klassrumssamtal,
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vilket emellertid inte innebär att jag kan göra avkall på att så tydligt som
möjligt göra reda för hur jag använder begreppet i detta vetenskapliga sam-
manhang, vilket jag nu ämnar att göra med hjälp av Bakhtins teori om
talgenrer.

Samtalsgenrer med utgångspunkt i Bakhtins teori om talgenrer
Bakhtins essä, ”Frågan om talgenrer” (1979/1997) utgör en självklar refe-
renspunkt för genreforskare världen över, enligt Berge & Ledin, som också
menar att Bakhtin med i essän i fråga introducerade ett nytt sätt att tänka
kring genrer, som gjorde upp med strukturalistiska och statiska sätt att upp-
fatta begreppet på. Berge & Ledin framhåller hur Bakhtins essä förutskick-
ade det som de kallar för en pragmatisk vändning inom genreforskningen
under efterkrigstiden, där det strukturalistiska tänkandet kring genrer er-
sattes med en förståelse av genrer som socialt och historiskt föränderliga
fenomen (2001, s. 5).2 Detta gäller exempelvis de tre mest kända genresko-
lorna inom genreteorin som intresserat sig för den pedagogiska tillämp-
ningen av genreteorin: Den nyretoriska skolan, Den australiska genresko-
lan (Sydneyskolan) och ESP.3

Kanske undrar någon varför jag väljer att vända mig till Bakhtin och
hans nämnda essä om talgenrer, med tanke på att Bakhtins teoretiska efter-
följare i mångt och mycket vidareutvecklat och preciserat det bakhtinska
genrebegreppet? De ovan nämnda genreskolorna har dock kommit att kon-
centrera sig kring skriftspråkliga genrer,4 medan Bakhtin, som vi snart ska
se, talar om talgenrer i mer allmänna termer för språket, det vill säga som
något som rör språket varje gång det realiseras som konkreta yttranden,
såväl muntliga som skriftliga. I den här studien intresserar jag mig som
bekant för genrer som realiseras i muntliga samtal, varför Bakhtins teori
som inkluderar muntliga yttranden fungerar bättre som en teoretisk utgångs-
punkt i samklang med avhandlingens syfte. Bakhtins begrepp talgenre har
förvisso också utvecklats inom språkvetenskapliga och pedagogiska ansat-
ser som explicit intresserat sig för muntliga talsituationer. Jag tänker när-
mast på ansatser inom verksamhetsteorin, där exempelvis begreppet
kommunikativa genrer används mer eller mindre synonymt med den kan-
ske inom traditionen vanligare termen kommunikativa verksamhetstyper
(Linell, 1998, s. 235–259).5 Utifrån avhandlingens didaktiska inriktning
finner jag det emellertid rimligt att vända mig direkt till Bakhtin för att
utveckla begreppet samtalsgenre, som därmed får sin precisering i direkt
anslutning till den verksamhet jag undersöker i avhandlingen, samtal om
litteratur inom institutionen gymnasieskolan, istället för att vända mig till
olika forskningsansatser inom verksamhetsteorin utan didaktisk inriktning.
Med detta sagt är det hög tid att presentera vilka delar av Bakhtins tänke-
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sätt om talgenrer i den ovan nämnda essän som jag speciellt tar fasta på,
nämligen: 1) Genreformernas ständiga närvaro i realiserat språk, 2)
Tillägnandet av genreformerna och 3) Primära och sekundära genrer.

Genreformernas ständiga närvaro i realiserat språk
Allt språk, skriver Bakhtin redan inledningsvis i essän, ”Frågan om talgen-
rer”, realiseras i konkreta yttranden (muntliga eller skriftliga) av männis-
kor som befinner sig i något av mänsklighetens otaliga verksamhetsom-
råden. I varje sådant mänskligt verksamhetsområde, menar Bakhtin, ut-
vecklas olika talgenrer av personerna som deltar däri. Dessa yttranden speg-
lar både den individuella språkanvändaren, framhåller Bakhtin vidare, men
också de syften och speciella förutsättningar som finns i det aktuella verk-
samhetsområde där språkbrukaren befinner sig. Eftersom de mänskliga
verksamhetsområdena är oöverskådligt många och mångskiftande, så är
också talgenrerna det. Bakhtin betonar speciellt ”de muntliga och skriftliga
talgenrernas extrema heterogenitet” (1979/1997, s. 203).

Såväl yttrandets innehållsliga sida som dess grammatiska sida utformas
alltså på grundval av det mänskliga verksamhetsområdet, något som
Bakhtin uttrycker så här:

Alla dessa tre moment – det tematiska innehållet, stilen och kon-
struktionen – är oupplösligt förbundna med yttrandets helhet och
bestäms likaså av en viss given kommunikationssfär. Varje enskilt
yttrande är givetvis individuellt, men varje sfär av språkanvändningen
utarbetar egna relativt fasta typer av sådana yttranden, typer som vi
kallar talgenrer. (1979/1997, s. 203)

I citatet kan vi också se hur Bakhtin stipulerar talgenrer som relativt fasta
typer av yttranden. Begreppet yttrande är centralt i Bakhtins tänkande om
talgenrer, varför det finns anledning att studera det lite närmare.

Yttrande i Bakhtins tänkande om talgenrer
Yttrandet är inte endast platsen för allt tals realisering i det bakhtinska
tänkande, som påpekats ovan, utan också dialogens minsta enhet.6 Yttran-
det ska däremot inte förstås som en konventionell enhet, som exempelvis
lingvistikens grammatiska enheter, utan som en reell enhet, eftersom ytt-
randet – muntligt eller skriftligt – alltid görs av konkreta människor, som
Bakhtin ibland kallar för talsubjekt (1979/1997, s. 210–212).

Bakhtin stipulerar tre konstituerande särdrag för yttrandet. Yttrandets
första särdrag är dess gränser, som bestäms av bytet av talsubjekt, och som
gör yttrandet till en egen enhet. Detta innebär, enligt den bakhtinska logi-
ken, att ett yttrande kan vara så vitt skilda saker som en enstaka replik i ett
vardagligt samtal som ett långt vetenskapligt verk i flera band. Vid varje
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yttrandes gräns, betonar Bakhtin, finns andra talsubjekts yttranden (1979/
1997, s. 213) Yttrandets andra särdrag är dess egen finalitet eller avsikt
som också binder samman yttrandet till en helhet. Yttrandet som final hel-
het gör att detta går att svara på. Bakhtin kvalificerar denna finala helhet
hos yttrandet genom tre oupplösliga moment: yttrandet är innehållsligt ut-
tömmande, yttrandet rymmer talsubjektets vilja och yttrandet hålls sam-
man genom fasta genreformer (1979/1997, s. 218). Talgenrerna är med
andra ord nödvändiga för att konstituera och hålla ihop yttrandet som final
helhet, vilket Bakhtin framhåller tydligt i följande passage:

Vi talar enbart i bestämda talgenrer, det vill säga alla våra yttranden
har bestämda och relativt stabila typiska former för att konstruera
en helhet. (1979/1997, s. 219)

Som tidigare påpekats är tanken på kommunikationssfärer fria från tal-
genrer otänkbar hos Bakhtin.

Yttrandets tredje särdrag är dess status som länk i en dialogisk kedja.
Yttranden kan med andra ord endast existera i dialogen och är på så sätt
nödvändigtvis alltid ett svar på tidigare yttranden samtidigt som det är rik-
tat mot framtida yttranden, det vill säga äger adressivitet (1979/1997, s.
231). Detta förhållande brukar med modernt vetenskapligt språkbruk
benämnas som yttrandets intertextualitet.7

Tillägnandet av genreformerna
Vi tillägnar oss talgenrerna, menar Bakhtin, på ungefär samma sätt som vi
tillägnar oss vårt modersmål, det vill säga oftast omedvetet genom att möta
konkreta yttranden i specifika situationer och inte genom böcker, formella
grammatikstudier eller annan medveten inlärning.

Vi har en rik repertoar av muntliga (och skriftliga) talgenrer. I prak-
tiken använder vi oss skickligt och säkert av dem, även om vi i teorin
överhuvudtaget inte känner till deras existens. Liksom Molières
Monsieur Jourdain, som utan att vara medveten om det talade på
prosa, talar vi i olika genrer utan att misstänka att de existerar (1979/
1997, s. 219).

Vi internaliserar med andra ord talgenrernas konventioner ungefär som vi
internaliserar språkets grammatik, genom språkhandlingar som till åtmins-
tone en början inte är reflekterade eller medvetna.

Talgenrerna organiserar vårt tal nästan på samma sätt som gram-
matiska (syntaktiska) former gör. Vi lär oss gjuta vårt tal i genre-
former, och då vi hör andras tal, kan vi redan av de första orden
gissa dess genre, förutsäga ett visst omfång (det vill säga den unge-
färliga längden av talets helhet) eller en viss kompositionell konstruk-
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tion och förutse slutet. Från första början har vi en uppfattning av
talets helhet, som därefter differentieras i talprocessen. Om talgenrer-
na inte existerade eller om vi inte behärskade dem, om vi skulle vara
tvungna att skapa dem på nytt i talprocessen, att fritt och för första
gången konstruera varje yttrande, då skulle talkommunikationen
vara nästan omöjlig. (1979/1997, s. 220)

Talgenrerna kan alltså med Bakhtin ses som en kommunikativ resurs som
är helt nödvändig för att vi överhuvudtaget ska kunna förstå och göra oss
förstådda när vi talar.

Primära och sekundära genrer
Bakhtin skiljer på primära (enkla) och sekundära (komplexa) talgenrer och
menar att det finns en ”ytterst stor och grundläggande” skillnad mellan
dem (s. 205). Samtidigt understryker han att det inte finns någon funktio-
nell skillnad mellan de primära och sekundära talgenrerna. Exakt vad den
stora skillnaden består i redogör inte Bakhtin närmare för, utan nöjer sig
med att fastslå hur de sekundära talgenrerna uppkommer:

De sekundära (komplexa) talgenrerna – romaner, dramer, vetenskap-
liga undersökningar av alla slag, flertalet publicistiska genrer osv. –
uppkommer där det finns en mer komplex och relativt högt utveck-
lad och organiserad kulturell kommunikation (främst skriftlig) –
skönlitterär, vetenskaplig, offentlig osv. Då dessa sekundära genrer
bildas, suger de upp och bearbetar olika primära (enkla) genrer, som
utvecklats i direkt talkommunikation. (1979/1997, s. 204–205)

Konstnärliga och vetenskapliga arbeten är som vi ser exempel på sekundä-
ra (komplexa) talgenrer, enligt Bakhtin, medan olika typer av muntlig dia-
log mellan människor i deras vardag – i familjen, i arbetslivet eller i vän-
kretsen – är de exempel Bakhtin ger på primära talgenrer (s. 208). Även
skriftliga genrer kan vara primära, menar Bakhtin, som exemplifierar med
brev mellan vänner (s. 205).

Den avgörande skillnaden mellan de primära och sekundära genrerna
som Bakhtin pekar på är att de sekundära talgenrerna är mer sammansatta
och komplexa än de primära som sägs vara enkla. De sekundära talgenre-
rna sägs också uppstå genom att de suger upp olika primära genrer i bear-
betad tappning. Bakhtin talar exempelvis om hur en roman, som han defi-
nierar som en sekundär talgenre, kan innehålla primära talgenrer, såsom
vardagliga samtal eller brevväxlingar, där dessa primära talgenrer i något
omstöpt form utgör delar av den sekundära talgenren roman.8
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Klassrumssamtal som samtalsgenrer
Vad betyder då den ovanstående skisserade redogörelsen av det bakhtinska
sättet att tänka kring talgenrer för min undersökning? Hur kan jag förstå
skolan och studiens undersökta samtal som språklig praktik med denna
bakhtinska utgångspunkt?

För det första innebär det att allt som sägs och skrivs i skolan gjuts i
olika talgenrer, eftersom talgenrerna är ett ständigt närvarande element hos
alla yttranden, vari allt språk realiseras, enligt Bakhtin.

För det andra kan man förstå skolan som en plats där många verksam-
hetsområden tagit form och existerar samtidigt, exempelvis de olika skol-
ämnena, skolhälsovården, eventuella elevföreningar, skolbespisningen etc.,
där varje sådant verksamhetsområde utvecklar sina egna talgenrer, som kan
vara både primära (enkla) och sekundära (sammansatta). Skolans talgenrer
bör vi också förstå som fenomen som utvecklats över tid i dialog med såväl
de tidigare talgenrerna som de framtida. Detta gäller då givetvis också
litteraturundervisningen inom svenskämnenas ram, där det är rimligt att
tänka sig att olika talgenrer har utvecklats inom ramen för de olika svensk-
ämneskonceptionerna som diskuterats tidigare i avhandlingen; de olika
svenskämneskonceptionerna kan med andra ord förstås som olika verk-
samhetsområden inom svenskämnet.

För det tredje kan man utgå från att aktörerna i skolans olika verksam-
hetsområden behärskar talgenrerna i praktiken, där en del behärskar dessa
bättre och andra sämre givetvis, samtidigt som de inte nödvändigtvis är
medvetna om deras existens. Talgenrerna fungerar i sådana fall som en tyst
kunskap. Inom vissa ämnen är det emellertid troligt att vissa talgenrer görs
till föremål för reflektion och undervisning. Jag tänker närmast på några av
de skriftspråkliga talgenrerna som inte sällan uppmärksammas inom ämnet
Svenska och ibland också inom ämnena Engelska och andra moderna språk
(jfr kap. 1).

Hur kan vi då förstå studiens undersökta samtal om litteratur som ytt-
randen med genreformer, eller för att använda den här avhandlingens mest
centrala begrepp, som samtalsgenrer. Jag väljer att tala om samtalsgenrer,
som ska ses som en precisering av det Bakhtinska begreppet talgenrer, för
att markera att det här rör sig om genrer som reglerar muntliga samtal. För
att utveckla en sådan förståelse bör vi återgå till det Bakhtin skriver om dels
yttrandet dels distinktionen mellan primära och sekundära talgenrer.

Jag uppfattar de samtal om litteratur som jag undersöker som sekundära
talgenrer som i sig innehåller spår av andra talgenrer, exempelvis de skrift-
språkliga talgenrer som den behandlade litteraturen i fråga rymmer (jfr
Rockwell, 2000, s. 263). Min samtalsgenreanalys kommer emellertid inte
att i första hand fokusera de element av inkorporerade talgenrer som den
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analyserade samtalsgenren ifråga rymmer. Istället utgår min analys från hur
den aktuella samtalsgenren konstitueras som final helhet. Denna fråga går
tillbaka till hur Bakhtin stipulerar yttrandet som just en final helhet, det vill
säga att yttrandet konstitueras av gränser och att det finns en avsikt med
yttrandet. Också Bakhtins betonande av yttrandets historiska status, det
vill säga att det är en länk i en dialog över tid, är viktigt i sammanhanget.

I min samtalsgenreanalys behandlar jag således samtalet om litteratur
som ett sammanhängande yttrande, som alltså blir sammanhängande, ut-
gör en helhet, genom att det har gränser gentemot andra yttranden, att det
äger finalitet och att det är en länk i en dialog. Var kommer då frågan om
genrer in i detta? Jo, det är när Bakhtin preciserar, som sagt, hur ett ytt-
rande får finalitet genom tre olika moment som yttrandets genreformer blir
aktuella. Vårt yttrande, samtal om litteratur, utgör således också en helhet
genom tre moment: För det första att yttrandet är innehållsligt uttömmande,
det vill säga att det rymmer allt som finns att säga om något vid ett specifikt
tillfälle. Detta ska förstås i relation till det nästa momentet, nämligen att
det rymmer talsubjektets vilja eller intention. Det handlar alltså om att säga
allt som finns att säga utifrån en specifik vilja eller intention som därmed
förverkligas eller realiseras i yttrandet. Det tredje momentet handlar om
yttrandets genreformer, vilka specifika särdrag håller ihop yttrandet i fråga.
Kanske är det förvirrande att tala om ett samtal med många individer, som
de undersökta litteratursamtalen rymmer, som ett yttrande vars genreformer
ska förstås som sekundär talgenre. Jag menar emellertid att även muntliga
talgenrer bör kunna förstås som sekundära talgenrer, där de individuella
talsubjekten bör förstås som inkorporerade i detta yttrande, på ungefär
samma sätt som yttrandena av individuella romankaraktärer förstås som
inkorporerade i romanen som helhet och som därmed är att betrakta som
ett yttrande vars genre är sekundär.

Utifrån detta menar jag att det blir nödvändigt i samtalsgenreanalysen
att dels söka samtalsgenrens gränser, vilket jag gör genom att fråga efter
hur den initieras och hur den avslutas. Vidare menar jag att det blir nöd-
vändigt att söka efter samtalsgenrens övergripande syfte, som kan förstås
som yttrandets finalitet, som vi sett också är en viktig faktor för att konsti-
tuera yttrandet som en helhet. För det tredje menar jag att det blir nödvän-
digt att se hur detta syfte konkretiseras i genreformer förstått som övergri-
pande struktur men också som samtalsmönster.

Låt mig precisera detta i ännu ett varv. Vi har också sett hur Bakhtin
stipulerar att yttrandet får sin helhet genom de tre oupplösligt förbundna
momenten: ”det tematiska innehållet, stilen och konstruktionen” (1979/
1997, s. 203). Detta förstår jag i relation till studiens undersökta samtal om
litteratur på följande sätt. Samtalsgenrens tematiska innehåll förstår jag som
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det som samtalet handlar om, i detta fall skönlitterära texter och sättet att
behandla texterna på, exempelvis litteratur- och kunskapssyn. Samtals-
genrens stil förstår jag både som språkliga stildrag hos yttranden som sker
inom samtalsgenren (exempelvis förekomsten av dialekt eller slang;
litteraturvetenskapligt vedertagna termer eller personligt metaforiskt ska-
pade uttryck för olika upplevelser) och olika dominerande interaktions-
mönster (exempelvis retoriska och icke-retoriska frågor). Samtalsgenrens
konstruktion förstår jag som de inslag som skapar en helhet av samtals-
genren, såsom den övergripande strukturen för samtalsgenren som läraren
och eleverna förväntas inordna sina yttranden efter.

Från teoretiska utgångspunkter till samtalsgenreanalys
I det föregående har jag redogjort för studiens teoretiska utgångspunkter
hos Bakhtin och hans tankar kring talgenrer och hur jag förstår samtal om
litteratur utifrån dessa utgångspunkter. Här vill jag passa på att understry-
ka min pragmatiska användning av Bakhtins teori om talgenrer. De tankar
som Bakhtin formulerar kring talgenrer i den nämnda essän uppfattar jag
som fyllda med det epistemologiska anspråket såsom varandes sanna ut-
sagor om språkliga företeelser i världen. Frågan huruvida talgenrer/sam-
talsgenrer finns i världen (i detta fall, i de samtal om litteratur som jag
analyserar i studien) anser jag däremot inte att jag behöver ta ställning till,
eftersom mitt syfte är att använda dessa tankar som teoretiska utgångs-
punkter för att på så sätt kunna analysera samtal i skolan på ett fruktbart
sätt. Om samtalsgenrerna finns där före min analys är således en fråga som
jag inte finner relevant, eftersom den relevanta frågan, som jag ser det, är
huruvida det är fruktbart att analysera undervisning i termer av samtals-
genrer i syfte att skapa ny förståelse för dessa samtal (jfr Säfström & Öst-
man, 1999, s. 15–23). Detta är också anledningen till att jag är noga med
att tala om samtalsgenrerna som analytiskt urskilda genom avhandlings-
texten.

Med detta sagt operationaliserar jag nu den förståelse av samtalsgenrer
som jag skisserat ovan utifrån Bakhtin genom formulerandet av ett antal
frågor som utgör analysfokus i samtalsgenreanalysen. De sju första av dessa
frågor preciserar avhandlingens första forskningsfråga (Vilka samtalsgenrer
är det möjligt att analytiskt urskilja inom studiens undersökta samtal om
litteratur och hur konstrueras dessa?), medan den åttonde preciserar den
andra forskningsfrågan (Vilken svenskämneskonceptionell hemvist har
litteraturundervisningen som dessa samtalsgenrer realiseras inom?):
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1) Vilken övergripande struktur går att urskilja under samtalen?

2) Hur initieras, upprätthålls och avslutas samtalsgenren och dess struk-
tur under lektionen?

3) Vilket övergripande syfte har samtalet?

4) Vilka dominerande samtalsmönster har samtalet?

5) Vilken funktion har de dominerande samtalsmönstren under
samtalet?

6) Vilken implicit eller explicit kunskaps- och/eller litteratursyn finns
närvarande i samtalet?

7) Hur framträder villkoren för samtalsgenrens realisering i termer av
elevernas deltagande respektive motstånd mot deltagande?

8) Vilket är samtalsgenrens ämneskonceptionella sammanhang?
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Noter
1 Bakhtin skrev denna artikel redan 1953–54 på ryska, men den publicerades inte i
dåvarande Sovjetunionen förrän år 1979. En engelsk översättning kom 1986; jag
har använt mig av den svenska översättningen av Helena Bodin som kom år 1997 i
antologin Genreteori som Hættner  Aurelius & Götselius är redaktörer för.
2 Historiskt har genrebegreppet haft sin vetenskapliga hemvist inom litteraturve-
tenskapen och inom retorikforskning. Aristoteles två verk, Poetiken och Retoriken,
brukar anges som texterna där genrebegreppet först introducerades, där grund-
genrerna pekades ut som epik, lyrik och dramatik. Genrebegreppet gällde som vi
ser endast litterära produkter. Den klassiska retoriken, som ägnade sig åt muntliga
texter, angav tre grundläggande retoriska genrer (talgenrer): genus demonstrativum
(festtal), genus judiciale (rättstal) och genus deliberativum (rådstal). Både de
aristoteliska litterära genrerna och de retoriska uppfattades som essentialistiskt
bestämda och eviga, samt som sagt, begränsade till de litterära (Aristoteles) och
retoriska (Retoriken) texter. Sedan mitten av 1950-talet har dock användandet av
genrebegreppet spridits till andra discipliner exempelvis till språk- och kulturveten-
skap, medie-, film- och pedagogikforskning. Vid denna tidpunkt förändrades, som
sagt, också förståelsen för genrebegrepp radikalt, vilket alltså Berge och Ledin kal-
lar för genrebegreppets pragmatiska vändning. (Berge & Ledin, 2001, s. 4–5).
3 Den nyretoriska genreskolan utgör en forskningsinriktning inom nordamerikansk
retorikforskning. I denna skolbildning formulerades en kritik mot det strukturalisti-
ska sättet att uppfatta genre, det vill säga som något strukturellt och innehållsligt
bestämt. Istället betonades genre som en social handling i en samhällelig kontext;
fokus i genreanalyserna blev på så sätt genrernas syfte och funktion i samhället –
där den retoriska situationen eller kontexten blir avgörande för förståelsen av en
studerad genre. Nyretoriska forskningsansatser har ofta intresserat sig för genrer
inom utbildning och yrkeslivet, exempelvis juridikstudenters tillägnande av genrer
under sina universitetsstudier (Freedman, 1987). Detta tillägnande av genrer har
inom den nyretoriska traditionen setts som en effekt av en insocialisering i en social
miljö, det vill säga ett intuitivt inlärande av genrekunskapen som blir till en tyst
kunskap och som inte kräver någon specifik genreundervisning. Antologin Genre
and the New Rhetoric (1994), som Aviva Freedman och Peter Medway var redak-
törer för, och Genre Knowledge in Disciplinary Communication (1995) av
Berkenkotter & Huckins brukar anges som viktiga referenser för den nyretoriska
traditionen (Berge & Ledin, 2000, s. 4–8; Coe, 2002, s. 195). Specifik och adekvat
genreundervisning inom utbildningssystemet är däremot den australiska genre-
skolans (Sydneyskolan) främsta paroll. Lingvisten Michael Hallidays sociosemiotik,
som ibland också kallas för systemisk-funktionell grammatik, har utgjort en viktig
utgångspunkt för denna skolbildnings genreteori. I likhet med nyretorikerna ser
den australiska genreskolan genrer som ett socialt fenomen, men utifrån detta ge-
mensamma synsätt drar de två genreskolorna, som vi sett, vitt skilda didaktiska
konsekvenser. Nyretorikerna ser en specifik genreundervisning som i det närmaste
farlig, då en sådan riskerar att bli föreskrivande och därmed riskera förhindra ut-
veckling och förändring av genrerna, medan den australiska genreskolan menar att
genreundervisning är nödvändig för att alla elever ska få tillgång till detta kultu-
rella kapital (genom educational linguistics) som de behöver för både kunna klara
sina studier och för att kunna klara sig i såväl ett framtida yrkesliv som i det demo-
kratiska samhällslivet. Genreundervisning i skolan, menar den australiska genre-
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skolan, är speciellt viktigt för barn från hem utan studietraditioner, som på så sätt
kan få tillgång till maktbemängda samhälleliga genrer (jfr Ledin, 1996, s. 20–23;
Berge & Ledin, 2001, s. 18; Kuyumcu 2004, s. 583–591). Den tredje skolbildningen
för genreforskning med koppling till undervisning och utbildning hänvisas till ge-
nom några olika akronymer: EAP (English for Academic Purposes), ESP (English
för Special Purposes) och ESL (English as a Second Language). Också denna tradi-
tion har fokuserat genrer inom universitetsvärlden och i yrkeslivet. John Swales är
en portalfigur inom EAP/ESP och hans verk, Genre Analysis (1990) är en viktig
referens i sammanhanget. Swales förespråkar en genreanalys som specifikt söker de
kommunikativa målen för verksamheten, vilka synliggör den aktuella genren. Där-
med relativiseras genrens struktur, eftersom betydelsen av denna bestäms av vilka
intentioner en social grupp har med strukturerna i fråga. På så sätt kan en och
samma struktur utgöra olika genrer vid olika tillfällen och i olika situationer bero-
ende på vilka syften som deltagarna implicerar med den. Denna tradition har med
andra ord en hel del gemensamt med såväl den nyretoriska skolan och med den
australiska genreskolan; den förra i betonandet av genrens kontext och samman-
hang och den senare i betonandet av vikten att lära ut genrer i undervisnings-
sammanhang (jfr Berge & Ledin, 2001).
4 De definitioner av genre som görs inom de ovan redovisade olika teoretiska tradi-
tionerna utesluter inte per automatik det talade språket, exempelvis Swales defini-
tion av genre som ”a class of communicative events, the members of which share
some set of communicative purposes” (1990, s. 58). De exempel som de olika genre-
skolorna ger är emellertid oftast skriftspråkliga genrer och den genrebaserade un-
dervisning som man förfäktar (den australiska genreskolan och EAP/ESP) eller av-
råder ifrån (nyretoriska skolan) handlar så gott som uteslutande om skriftspråkliga
genrer.
5 Per Linell presenterar och diskuterar begreppet kommunikativa genrer som situ-
erade i verksamhetstyper i kapitlet ”Situation definitions, activity types and
communicative genres”, i boken Approaching Dialogue – Talk, interaction and con-
texts in dialogical perspectives (1998). Termen kommunikativa genrer introducera-
des av Thomas Luckmann enligt Linell. Med kommunikativa genrer avser
Luckmann, enligt Linell, fenomen som är ”socially constructed (and thus historically
specific), routinized solution to some kind of recurrent communicative problem in
social life” (1998, s. 239). Termen verksamhetstyper beskriver han med följande
ord: ”Most but not all activity types have developed norms, routines and
interactional patterns, so that we could talk about ’genres’ being associated with
the activities” (1998, s. 239). Verksamhetsteorin kan också ses som en teoretisk
efterföljare till Bakhtin och Linell hänvisar också till Bakhtins begrepp talgenrer
(1998, s. 238). De definitioner och beskrivningar som Linell ger i sitt kapitel av
kommunikativa genrer inbäddade i verksamhetstyper är i samklang med det sätt
som Bakhtin talar om fenomenet talgenrer.
6 Jag använder här termen dialogen, för det ord som Helena Bodin översatt till
talkommunikationen (jfr exempelvis Igland & Dysthe, 2001/2003).
7 Begreppet intertextualitet som brukar knytas till Bakhtins teoretiska arbeten är
dock inte myntat av Bakhtin själv, utan av Julia Kristeva i slutet av 1960-talet när
hon i en artikel introducerade Bakhtins teorier för en västerländsk publik (Ajagàn-
Lester et al., 2003, s. 204).
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8 Jag kan inte finna skälen till Bakhtins uppspaltning av talgenrerna i primära och
sekundära övertygande. Tanken bygger på som vi sett att det finns dels en uppsätt-
ning talgenrer som är enklare men också mer ursprungliga, som vi använder oss av
i vardagen, och sedan en annan uppsättning talgenrer som sägs vara av hybrid-
karaktär, som är sammansatta av de enklare genrerna i omstöpt form till en ny
komplexare helhet, för att kunna svara mot en mer komplex kulturell kommunika-
tiv situation. Denna tanke är speciellt svårsmält i relation till det ständigt närva-
rande temat i Bakhtins egna teorier, nämligen dialogiciteten som all kommunikations
främsta kännetecken och villkor. Bakhtinforskaren Michael Holquist visar i sitt
verk, Dialogism. Bakhtin and His World (1990), hur dialogen spänner som en röd
tråd genom hela Bakhtins författarskap. Utifrån ett dialogperspektiv på de primära
talgenrerna är det rimligt att anta att också dessa är hybridiska till sin natur, det vill
säga att de också omfattar och omarbetar andra talgenrer som den aktuella
språkbrukaren kommit i kontakt med och varit verksam genom. Denna avhandling
är emellertid inte platsen för att föra några längre teorikritiska resonemang, utan
snarare är min ambition att använda teorierna, som sagt, på ett för avhandlings-
projektet pragmatiskt fruktbart sätt, varför jag här lämnar denna invändning mot
Bakhtins uppspaltning av talgenrerna i primära och sekundära.
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KAPITEL 7

Litteratursamtal i skolans vardag
– metodologiska reflektioner och överväganden

I det här kapitlet redogör jag för mina metodologiska reflektioner och över-
väganden som väglett mig under genomförandet av avhandlingens klass-
rumsstudie av samtal om litteratur. Studien är genomförd med hjälp av oli-
ka etnografiska metoder: fältstudier med deltagande observation och inter-
vjuer; dokumentation med hjälp av fältanteckningar, videokamera (littera-
tursamtalen) och bandspelare (intervjuerna). I detta kapitel behandlas såle-
des metodologiska reflektioner och överväganden gällande frågor som till-
träde till och frånträde från fältet, mina tidigare lärarerfarenheters betydel-
se i den etnografiska forskningsprocessen, det konstruerade forskningsfäl-
tet och dess materialkategorier, tolkning av materialet och den etnografiska
forskarens etiska ansvar.

En skoletnografisk ansats
Inom etnografisk skolforskning har det ofta understrukits betydelsen av att
studera människors vardag för att komma åt det kulturellt och socialt för-
givettagna i normer, vanor, kunskaper, etc. (jfr Kullberg 1996; Gordon et
al., 2001; Hammersley & Atkinson, 1995). Ett påtagligt intresse för sko-
lans vardag, närmare bestämt de samtalsgenrer som är en del av litteratur-
undervisningens vardag, är som bekant också utgångspunkten för denna
studie, vilket avgjorde mitt metodologiska val att ge studien en skoletno-
grafisk design.

Inom den etnografiska forskningstraditionen brukar det framhållas att
forskaren själv är det viktigaste forskningsinstrumentet, vilket gör det nöd-
vändigt för den etnografiska forskaren att vara självreflexiv beträffande
såväl den egna personligheten och tidigare erfarenheter som aktualiseras i
forskningsprocessen, som andra personligt färgade företeelser som visar sig
betydelsefulla i fältarbetet. (jfr Gordon et al, 2001, s. 188; Kullberg, 1996,
s. 94; Lindblad & Sahlström, 2000, s. 245).

Min bakgrund som gymnasielärare i Svenska gjorde att jag redan före
mina fältstudier hade en viss förtrogenhet med fältet. Denna förtrogenhet
handlar både om skolans organisation med olika program, läromedel och
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yrkesdebatt och om samtal i litteraturundervisningen inom svenskämnets
ramar. Denna förtrogenhet med fältet var givetvis inte på några sätt full-
täckande i relation till de skolmiljöer som studiens samtal är en del av, med
tanke på att det är rimligt att anta att skolmiljöer både skiljer sig och liknar
varandra från skola till skola.

Att redan vara förtrogen med fältet har inom skolforskningssammanhang
inte nödvändigtvis setts som en forskningsfördel för skoletnografen, utan
snarare har det poängterats att skolforskaren behöver distansera sig från
sin förförståelse av fältet:

For anthropologists, making the strange familiar is the usual task.
But school is familiar for all of us and in opposition to the task of
anthropological research in culturally remote settings, the task of
school ethnographer is to make the familiar strange.
(Gordon et al., 2001, s. 188.)

Formuleringen i citatet av den etnografiska skolforskningens uppgift i ter-
mer av att göra det bekanta främmande är lite väl skarp i mitt tycke, efter-
som den antyder att den etnografiska forskaren i första hand behöver
distansera sig från sin förförståelse av skolan för att på så sätt kunna få syn
på något viktigt. Själv märkte jag att mina tidigare lärarerfarenheter och
fältförtrogenhet inte endast var något jag behövde distansera mig ifrån,
utan att de också hjälpte mig på ett avgörande sätt som forskare, vilket jag
diskuterar närmare längre fram.1

Tillträdet till fältet – metodologiska reflektioner och avvägningar
Under höstterminen 2003 började jag söka tillträde till samtal om litteratur
i gymnasieskolan,vilka kunde förstås som en del av skolans eller svensk-
undervisningens vardag. Jag började med att kontakta personal (mest lärare)
vid skolorna som kom att fungera som grindvakter,2 det vill säga personer
som hjälpte mig att få tillträde till de verksamheter på respektive skola som
jag var intresserad av. Dessa lärare föreslog vilka kolleger som de trodde
kunde vara intresserade av att öppna sin undervisning för mig och min
forskning. Sammanlagt tog jag kontakt med tio lärare på fem olika skolor,
i tre olika mellansvenska kommuner, där en av dessa var mellanstor med
cirka 100000 invånare medan de två andra var mindre, med cirka 10000
invånare var. Fyra av lärarna som arbetade på tre av skolorna i två av kom-
munerna, den mellanstora och en av de mindre, valde slutligen att öppna
sin undervisning för min forskning (jfr kapitel 5).
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Att söka samtal som är en del av skolans vardag
Vid första kontakten med läraren, som jag tog via telefonen, presenterade
jag mig själv och mitt forskningsprojekt ytterst kortfattat genom att berätta
att jag var intresserad av att få tillträde till lektioner där man samtalade om
eller diskuterade litteratur eller film.3 Jag var noga med att betona att jag
ville få komma när de genomförde samtal som de annars också skulle ha
haft, som med andra ord inte var tillrättalagda för min närvaro. På så sätt
ville jag komma åt samtalsgenrer inom litteraturundervisningen som är en
del av de aktuella lärarnas undervisningsrepertoar och som därmed också
kan betraktas som en del av skolans och svenskundervisningens vardag. Jag
betonade också att jag i min forskning är intresserad av att studera olika
aspekter av kommunikationen i klassrumssamtalen, men däremot inte in-
tresserar mig för elaborerade lektionsupplägg eller hur lärarens intentioner
uppfylls eller inte i undervisningen. Trots att jag tydligt gjorde klart detta,
att min forskning inte handlar om att utvärdera lärarens undervisning, så
tycktes just en sådan uppfattning om skolforskning vara djupt förankrad
hos flera av de lärare jag samtalade med. Flera uttryckte en rädsla eller
skepsis inför att deras lektioner inte skulle ge så mycket i samtalsväg. De
menade att det i vissa klasser inte alltid blev de livfulla, dynamiska och
innehållsrika samtal som de önskade och strävade efter. I det här samman-
hanget märkte jag att det faktum att jag själv varit verksam som lärare
hjälpte mig i skapandet av förtroende mellan mig och de lärare jag samtala-
de med. De farhågor om svårigheterna att få till stånd meningsfulla samtal
i vissa klasser kunde jag bekräfta från min egen lärarerfarenhet och fick
således också chansen att förklara vikten för mig som forskare att få kom-
ma ut i klasser med olika nivåer i ambitionen och engagemanget hos elever-
na, för att på så sätt få en större variation i mitt material. Det blev med
andra ord möjligt att diskutera värdet av att jag som forskare inte endast
får tillträde till klassrum där lärarna känner sig säkra på att deras duktiga
elever har något att komma med.4 I mina inledande samtal med lärarna
upplyste jag dem också om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer
(2002), där jag främst underströk vikten av frivillig medverkan och rätt att
dra sig ur samt de sekretessregler som jag beaktar när jag offentliggör mina
resultat, exempelvis att jag byter ut namnen på kommunerna, skolorna,
eleverna och lärarna som jag möter.

Ett etnografiskt forskningsfält konstrueras
De grupper och klasser vars lärare och elever slutligen tackade ja till att
medverka i min forskning utgör således det forskningsfält som jag etnogra-
fiskt studerar och analyserar i avhandlingen. Grupperna/klasserna är, som
vi redan sett i kapitel 5, inte endast situerade på olika skolor, utan också på



126

olika nationella program. Följande tabell ger en översikt över grupperna,
lärarna och eleverna:

Översiktstabell över grupperna, klasserna som ingår i studien

Program År Ämne Kurs Kön och antal Lärare

Industriprogrammet 3 Svenska Svenska B 14 manliga elever Solveig

(varav 8 är med i

studien)

Handelsprogrammet 3 Svenska Svenska B 14 manliga och Solveig

9 kvinnliga elever

Samhällsprogrammet 3 Svenska Svenska B 20 kvinnliga och Maria

5 manliga elever

Samhällsprogrammet 2 Svenska Svenska B 26 kvinnliga och Margareta

3 manliga elever

Samhällsprogrammet 1 Svenska som Svenska som 6 manliga och Rut

andraspråk andraspråk A 5 kvinnliga elever

Flera av gruppernas/klassernas olikheter som går att utläsa i tabellen ska
förstås som en precisering av de analyserade samtalens kontext, däremot
vill jag betona att de inte ska förstås som analyskategorier, eller analytiska
fokus, i studien. Detta gäller exempelvis gruppernas/klassernas könssam-
mansättning och årskurstillhörighet. Jag analyserar inte samtalsgenrerna i
studien utifrån ett uttalat genusperspektiv, vilket kunde ha varit ett intres-
sant analysfokus att rikta mot samtalsgenrerna. I den här studien har jag
dock funnit det tillräckligt att analytiskt urskilja samtalsgenrerna utifrån de
fokus som beskrivs i slutet av kapitel 6.

Som den uppmärksamme läsaren noterat är alla lärare i studien kvinnor;
samtliga av de fyra manliga lärare som jag tillfrågade avböjde att med-
verka. När de fyra kvinnliga lärarna i studien gav klartecken till mig för
medverkan valde jag att inte söka vidare för att också få tillträde till man-
liga lärares klassrum, eftersom jag inte analyserar materialet utifrån ett
genusperspektiv där lärarens kön problematiseras.5

Inte heller analyserar jag samtalsgenrerna ur något utvecklingsperspektiv,
där gruppernas/klassernas årskurser skulle kunna tänkas bli betydelse-
bärande. Också ett intressant perspektiv som dock faller utanför ramen för
den här undersökningen, eftersom de fokus jag har i samtalsgenreanalysen
inte rymmer aspekten av  vilket lärande som stimuleras av samtalsgenrerna.

De olika programmen beskriver jag i kapitel 5 och de är, som tidigare
påpekats, viktiga institutionella kontexter för de studerade samtalen, men
används däremot inte heller som analytiska fokus i samtalsgenreanalysen.
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Närmare beskrivningar av grupperna, klasserna och lärarna, samt av
undervisningsförloppen som samtalen är en del av, ger jag i kapitle1 8–10,
där jag redovisar de samtalsgenrer jag analytiskt urskiljt under mitt arbete.
Dessa beskrivningar kan vidare ses som en kontextualisering av samtals-
formerna.

Lärarerfarenheternas betydelse i den etnografiska
forskningsprocessen
I etnografisk forskning brukar begrepp med syftning på närhet och distans
vara centrala för att beskriva den etnografiska forskningsprocessen. Den
etnografiska forskaren strävar efter att komma nära det fält hon eller han
beforskar, för att på så sätt bli förtrogen med fältet, vilket ses som en förut-
sättning för att kunna skapa kunskap om detta på dess egna villkor så långt
det är möjligt (jfr Hammersley & Atkinsonson, 1995, s. 80–124). Men lika
oumbärlig som närheten till fältet är, lika nödvändigt är det att skapa dis-
tans till fältet för att på så sätt kunna förstå fältet på ett nytt sätt, något som
vi sett poängterats speciellt i förhållande till etnografisk skolforskning. Ge-
nom att göra det bekanta främmande (genom distansering) kanske det nya
sättet att förstå fältet också överskrider den förståelse eller medvetenheten
som finns hos aktörerna på det beforskade fältet. Ofta beskrivs delaktighet
i forskningsmiljöer eller andra forskningssammanhang, med sina specifika
teorier och begrepp, som resurser med vilka forskaren kan skapa distans till
fältet (Ely, 1991/1993; Agar, 1980; Hammersley & Atkinson, 1995; Kull-
berg 1996).6

Ibland beskrivs närhet och distans som två temporala och rumsliga as-
pekter i den etnografiska forskningsprocessen, där närhet framställs som
det eftersträvansvärda tillståndet när forskaren är i fält medan distans är ett
tillstånd forskaren uppnår först när hon/han lämnar fältet och övergår i ett
analytiskt skede som äger rum i forskningsmiljön. Andra betonar det dia-
lektiska förhållandet mellan närhet – distans under hela forsknings-
processen, där forskaren pendlar mellan att vara nära och distanserad fältet
hon/han beforskar, både i fält och i forskningsmiljön (Starrin, 1991, s. 39).

Också forskningsprocessen för detta arbete kan beskrivas med hjälp av
termerna närhet och distans, två tillstånd eller forskarmodus som jag dia-
lektiskt växlade mellan. Mitt i all närhet i min närvaro på fältet fanns det
ständigt öar av distans som jag drog mig tillbaka till – varje reflektion upp-
fattar jag som en form av distansering – och där fröna till analysen såddes.
Väl tillbaka till universitet med alla distanserande teorier och diskussioner,
begrepp och andra analytiska verktyg kunde distansen ersättas av närhet
igen inte minst genom videoinspelningarna från de studerade samtalen om
litteratur.
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Som jag tidigare i kapitlet nämnt spelade min egen bakgrund som lärare
en viktig roll för förtrogenheten med fältet. Min forskningsprocess bör kan-
ske inte betraktas som lärarforskning i betydelsen läraren som forskare,
eftersom detta begrepp ofta reserveras till de lärare som bedriver forskning
på sin egen undervisning (jfr Hoel, 2000). Jag kom till fältet utifrån, som
forskare och sökte tillträde till andra lärares undervisning. Däremot blev
det tidigt tydligt för mig att mina tidigare lärarerfarenheter var betydelse-
fulla i min forskningsprocess. Dessa var verksamma när jag sökte tillträde
till fältet och för förståelsen av fältet på dess egna villkor (närhet), men det
blev också viktigt för mig att distansera mig från samma lärarerfarenheter
vid andra tillfällen, både i fältarbetet och i analysarbetet på universitet och
som jag därför vill redogöra för lite närmare.

Lärarerfarenheternas betydelse vid tillträdet av fältet
Att få tillträde till fältet handlar i hög grad om att skapa tillit för sig själv
och sin forskning hos aktörerna i det fält man som forskare konstruerar
som sitt forskningsfält. På så sätt är den etnografiske forskaren hela tiden
är beroende av att fältets aktörer (i mitt fall lärarna och eleverna) ger fors-
karen legitimitet att vara där. Jag märkte tidigt i mina kontakter med först
lärarna och sedan eleverna att jag ofta fick legitimitet för mitt forskarjag
via mitt lärarjag. Med lärarna kunde jag tala som en kollega, en kollega
som förvisso just nu ägnade sig åt forskning. Det var inget som jag medve-
tet la mig till med när jag sökte kontakt med lärarna, utan något som föll
sig naturligt för mig – som (svensk)lärare delar man oftast en hel del gemen-
samma kunskaper (exempelvis om ämnet, ämnesdebatt, läromedel, skolans
organisation i kurser och program etc. etc.) och erfarenheter (exempelvis av
lyckade och misslyckade lektioner eller undervisningsförlopp, av svårigheter
och möjligheter med olika grupper av elever, av konflikter av olika slag i
skolan, etc. etc.). Ett exempel på detta har jag redan nämnt: Hur flera lärare
uttryckte en farhåga över att deras undervisning inte skulle ge så mycket i
samtalsväg och hur jag i samtalet kunde relatera den farhågan till mina
egna tidigare lärarerfarenheter. På så sätt behövde inte lärarens uttryckta
farhåga bli ett oöverstigligt hinder för min närvaro som forskare i den un-
dervisningssituationen; genom att mötas i en gemensam lärarerfarenhet (här
av grupper som det är svårt att skapa engagerade diskussioner i) blev det
istället möjligt för mig att på ett trovärdigt sätt klargöra skillnader mellan
lärarrollen och forskarrollen.7 Detsamma gällde också vid senare tillfällen
under forskningsprocessen, exempelvis när Margareta, efter ett samtal om
litteratur som jag videofilmat, beklagade att eleverna inte var lika engage-
rade och talföra som de varit tidigare och i andra grupper. För Margareta
som lärare var elevernas bristande engagemang ett problem men för mig
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som forskare var detta samtal (Boksamtal 3 i SP2) lika intressant att stude-
ra utifrån olika aspekter som det tidigare samtalet (Boksamtal 1 i SP2) där
läraren upplevde att eleverna deltog mer engagerat. Att jag mötte lärarna i
deras erfarenheter, ibland via mina egna lärarerfarenheter, innebar inte att
gränserna mellan oss suddades ut eller att jag tonade ned min roll som
forskare; tvärtom skapade dessa möten mellan mig och lärarna ett utrym-
me där jag kunde tydliggöra min roll som forskare.

Lärarerfarenhetens tysta, intuitiva dimension
Mina lärarerfarenheter blev också betydelsefulla när jag sökte elevernas
godkännande av min närvaro i deras undervisning. Här är det påkallat att
göra en distinktion av olika dimensioner av lärarerfarenheterna. Jag har
redan talat om lärarerfarenheter som kunskaper och erfarenheter, men dessa
kan även förstås ha en medveten, verbal dimension och en förmedveten
eller intuitiv dimension. I böckerna Personal Knowledge (1958) och The
tacit dimension (1966) presenterar Michael Polanyi en teori om kunskap,
där han menar att all kunskap har en tyst dimension. Samtidigt betonar han
att ingen kunskap enbart är tyst, att all kunskap också har en verbal dimen-
sion eller åtminstone kan verbaliseras. Kunskapen ses i Polanyis ögon ock-
så som kunskapande, det vill säga något som människan förvärvar genom
aktivitet. Med Merleau-Ponty betonar också Polanyi att kunskapen är
kroppslig; den tysta kunskapen utgår från människans handling, enligt
Polany, vilken i sin tur alltid äger rum i en praktik av något slag (jfr Gus-
tavsson, 2000, s. 114).

Efter mina möten med lärarna och eleverna reflekterade jag över hur en
sådan tyst dimension av mina tidigare lärarerfarenheter intuitivt hade på-
verkat mitt sätt att handla och kommunicera under dessa möten. Ett talande
exempel av hur den tysta dimensionen av lärarerfarenheten var verksam i
mitt handlande som etnografisk forskare, var mina första möten med två
olika grupper, vilka ägde rum på samma skola och på samma dag.

Intuitivt handlande vid etablerandet av kontakt i två olika grupper
Redan efter min första dag i fältet, när jag hade presenterat mig och min
forskning för två olika klasser – en trea på Handels- och administrations-
programmet (HP3) och en trea på Industriprogrammet (IP3) – blev det tyd-
ligt för mig att den tysta dimensionen av mina tidigare lärarerfarenheter var
betydelsefull när jag sökte tillträde i grupperna. Dessa första möten med de
två klasserna hade olika förutsättningar såtillvida att det ena var planerat
och förberett medan det andra skedde mer spontant på grundval av att en
möjlighet till tillträde i den gruppen uppstod när jag var ute på fältet. Solveig,
klassernas svensklärare, hade erbjudit mig att komma ut och presentera
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mig för HP3:an denna morgon, en klass som hon trodde kunde vara intres-
serade av att delta i min studie. Jag hade förberett mig på så sätt att jag
tänkt igenom vad jag ville säga och hade skrivit ned några punkter om jag i
nervositeten skulle glömma bort det:

• Presentation av mig och min bakgrund (att jag arbetat som lärare
och folkbildare nästan hela mitt vuxna liv)

• Forskarutbildning, kurser och rapporterat självständigt forsknings-
projekt (avhandling)

• VR:s etikregler; att de tillkommit för att skydda individen samtidigt
som man värnar om samhällsintresset att få ny kunskap; rätt till ano-
nymitet, frivillighet och att dra sig ur under projektets gång

• Interaktionsforskning, intresse för mönster i samtalet och inte för
enskilda individer

• Syftet med videoinspelningar – att använda i forskningssammanhang
och i utbildningssammanhang

• Frågor

Också eleverna i HP3:an var förberedda på att jag skulle komma och pre-
sentera mig och min forskning, genom Solveig som hört sig för om de var
intresserade av att medverka och genom ett brev från mig som hon delade
ut i förväg till eleverna (se bil. 1). Solveig uttryckte en förvissning om att
eleverna i HP3:an inte skulle ha något emot att vara med i min studie.

Efter lektionen i HP3:an berättade Solveig om en annan trea som hon
hade – en trea på industriprogrammet med 14 killar (även om de aldrig var
mer än 12 på svensklektionerna eftersom 2 alltid skolkade).8 De skulle
samma förmiddag se Michael Moores dokumentärfilm, Bowling for
Columbine, vilket en av eleverna tagit initiativ till och senare skulle de dis-
kutera filmen. Jag visade att jag tyckte att det lät intressant och Solveig
föreslog att jag skulle följa med till klassen, som hon alltså skulle ha strax
därefter, för att fråga om de tyckte det var ok att jag var med och såg filmen
och sedan filmade deras samtal.9 Hon berättade vidare att många av killa-
rna redan var 20 år eftersom de gick på Individuella programmet (IV) un-
der deras första år på gymnasiet, eftersom de hade saknat fullständiga be-
tyg från grundskolan. Hon varnade mig före lektionen och berättade att
hon inte alls kände sig lika säker på att den här gruppen skulle ge mig
tillåtelse att vara med och dessutom filma. Tvärtom var hon rätt säker på
att några av dem inte skulle vilja vara med. Med tanke på att eleverna inte
alls var förberedda på min ankomst tyckte jag det var viktigt att ge dem lite
betänketid innan de gav mig besked om sitt beslut, varför jag den första
dagen endast presenterade mig och mitt projekt (enligt samma checklista
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som i HP3:an), för att sedan komma tillbaka dagen efter med blanketten
där de fick ta ställning till om de ville vara med eller inte (se bilaga 2).

Efteråt reflekterade jag över vikten av att skapa något slags vi eller sam-
förstånd för att vinna deras förtroende och därmed tillträde till deras verk-
samhet, i detta fall till deras samtal i klassrummet. För att göra det var det
helt nödvändigt att jag var olika i min presentation i de två klasserna, det
vill säga olika i mitt sätt att tala (ordval, röstläge etc.) och att stå med
kroppen, för att visa att jag sett och tagit in dem. Helt omedvetet eller
intuitivt anpassade jag mig språkligt, kroppsligt och emotionellt till de olika
klasserna – en anpassning där den tysta dimensionen av mina tidigare
lärarerfarenheter var verksam.

HP3:an utstrålade en försiktig nyfikenhet. Solveig hade varit mycket in-
bjudande mot mig – både på telefon och sedan i klassrummet – och det
tycktes också ha smittat av sig på eleverna. De satt alla tysta när jag berät-
tade om mig och min forskning, om VR:s etikregler etc.. Deras tystnad
uppfattade jag på inga sätt som fientlig, snarare som försiktigt intresserad
vilket eleverna signalerade med små leenden och genom att deras kropps-
hållningar var öppna, avspända och vända mot mig – flera kollade in mig
lite så där lite diskret. Endast en manlig elev hade en fråga,10 därefter delade
jag ut en blankett där var och en mer formellt fick svara på om de ville ge
mig deras medgivande att få videofilma när de samtalar om litteratur under
svensklektioner och att jag senare använder detta material i forsknings- och
utbildningssammanhang (se bilaga 2). Samtliga elever i denna grupp gav
sitt medgivande till detta. Därefter fortsatte lektionen med de aktiviteter
som tillfälligtvis blivit avbrutna av min presentation och eleverna gick iväg
till sina respektive grupparbeten. En grupp stannade kvar i klassrummet
och pratade lite med sin lärare, men också med mig. En kvinnlig elev bjuder
oss båda på en lite speciell pastill (ett flan man lägger på tungan som sma-
kar mentol) och det kändes som eleverna i HP3:an accepterade min närvaro
i klassrummet.

Efteråt reflekterade jag över hur jag bemött det som jag uppfattade som
deras försiktighet, intresse och välvillighet genom att själv bli lite mer för-
siktig i min framtoning; jag satt på katederns ytterkant och talade inte med
mer röststyrka än som behövdes. Jag underströk att även om jag varit lärare
länge så var detta första gången som jag mötte en klass som forskare
(undertext: den här situationen är ny både för er och mig och vi är alla lite
osäkra, men det är ok, det tar jag ansvar för…). När jag berättade om
forskarutbildning så frågade jag om de kände någon som går eller gått en
sådan, och när svaret var ett samfällt nekande, så berättade jag att det gjorde
inte heller mina barn innan jag påbörjade den här utbildningen (undertext:
det är ok att inte ha någon anknytning till forskning eller forskarutbild-
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ning). Att överhuvudtaget uttrycka sig på ett sådant sätt som är inklude-
rande av den andra snarare än exkluderande, uppfattar jag som avgörande
för att möjliggöra ett tillträde av fältet; samtidigt blir inte en språklig
inkludering trovärdig om den uppfattas som social manipulation av den
andra snarare än social intuition och öppenhet, en skillnad jag återkommer
till lite längre fram. Insikten om vikten av att inkludera eleverna i det som
jag ville säga dem för att nå fram, för att möjliggöra kontakt, kan också ses
som en del av mina tidigare lärarerfarenheter och som intuitivt gjorde sig
påminda i den aktuella situationen. Det inkluderande sättet att tala har inte
sällan funktionen att visa hur något främmande kan förstås som något be-
kant; det handlar med andra ord om att relatera det nya till dem man talar
till. När jag talade om forskarutbildningens kurser så förklarade jag för
eleverna att det fungerade på ungefär samma sätt som för dem i gymnasie-
skolan: ”Vi går en massa kurser på forskarutbildningen som vi får poäng
för (som ni ju också får här på gymnasieskolan) och en del får vi välja och
en del är obligatoriska (som ju era också är)”.

Också i IP3:an var det förståss nödvändigt att uttrycka sig på ett sådant
sätt så killarna kunde känna sig inkluderade i, eller tilltalade av, det jag
pratade om. Men redan när jag stod i biblioteket utanför filmsalen och
hörde hur killarna skrek därinne – ”Nej, det vill vi inte” och ”varför skulle
vi göra det” – när Solveig frågade om det var ok om jag kom in och presen-
terade mig och vad jag ville göra, så förstod jag, på ett intuitivt ordlöst eller
förmedvetet sätt, att jag behövde vara (språkligt, kroppsligt och emotio-
nellt) på ett helt annat sätt i denna klass än i den förra. Om jag hade gått in
till killarna i IP3:an med en försiktig och lite avvaktande hållning i min
kropp och pratat lite lågmält med dem om mitt projekt skulle jag knappast
vunnit killarnas förtroende. I HP-klassen var ju försiktigheten i mitt tal och
kroppsliga framtoning ett svar och därmed också en respekt för den försik-
tighet som eleverna i den klassen uttryckte genom främst sitt kroppsspråk;
i IP3:an skulle samma språkliga och kroppsliga försiktighet snarare uppfat-
tas som en vädjan till killarna som inte alls själva var i det kroppsliga och
språkliga läget. En vädjan som i sig skulle riskera föra med sig undertexten:
förlåt att jag är här och jag har inget viktigt direkt att komma med men ni
kan väl vara snälla ändå att låta mig vara här? När jag gick in till killarna
var det istället viktigt att via kroppshållning och tal kommunicera under-
texten: jag är inte rädd för er, jag gör något intressant och jag tycker ni är
intressanta så ska vi spela boll? Om jag speciellt som kvinna utstrålat för-
siktighet och osäkerhet i det läget skulle det ha varit stor risk för att killa-
rna inte skulle vilja skapa ett vi med mig, utan snarare känt ett behov av att
ta avstånd.
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När jag berättade för killarna om VR:s etikregler och all sekretess som
omgärdar sådana här undersökningar så skojade jag lite med dem och sa
att man kanske kan tro att det här är värsta SÄPO-projektet (med kodade
namn på elever och skola, inlåsta band, och sekretessförsäkran från lärar-
studenter om de får se bitar ur filmen). Sedan påpekade jag att det kanske
är lite överdrivet när det handlar om samtal om litteratur, men pekade på
andra mer känsliga undersökningar (barn till alkoholiserade mödrar, till
kriminella fäder etc) och slutade med att säga att det är viktigt att vi inom
forskningen får ta del av vad dessa människor har varit med om, att deras
röster hörs i forskningen och för mig är det viktigt att era röster hörs i min
forskning. Detta sa jag också utifrån att jag visste via Solveig att flera av
killarna befann sig i en socialt utsatt situation på olika sätt, vilken jag för-
modade kanske delvis kunde förklara deras misstänksamhet som deras lä-
rare menade att de hade mot ”boklig kunskap”. Att säga något direkt till
killarna om att jag vet att några av dem befinner sig i en socialt utsatt situa-
tion skulle givetvis inte låta sig göras med mindre än att deras integritet
kränktes, men inte desto mindre var det viktigt att i mitt tal om forskning
och varför jag ville ha med dem utgå från den vetskapen – det är ytterligare
ett sätt, om än subtilt, att inkludera de tilltalade i det sagda, och som sagt,
en kommunikativ insikt som jag förvärvat eller åtminstone fått bekräftad i
min tidigare lärarerfarenhet. Explicit la jag däremot till i detta samman-
hang (att få med just deras röster i min forskning) var det viktigt för mig att
inte bara studera elever vid teoretiska program där majoriteten av eleverna
var inriktade på eftergymnasiala studier.

Slutligen berättade jag att det inte finns så mycket forskat på samtal om
litteratur i gymnasieskolan i Sverige och att man därför måste gissa lite när
man ska utbilda lärare om hur man pratar om detta i skolan. ”Mitt forsk-
ningsbidrag skulle kunna bli viktigt för lärarutbildningen även om det för-
stås kanske inte behövs så mycket förbättringar för svensklärarna”, avslu-
tade jag med i lite skämtsam ton mot deras svensklärare, varpå en kille
replikerade hastigt: ”Jo det behövs nog!”. Denna skämtsamma lilla känga
mot deras lärare, som jag ändå uppfattade hade killarnas förtroende, tol-
kade jag på ungefär samma sätt som när jag fick mentolflanet i HP3:an, det
vill säga som ett sätt att säga att det är ok att du är här. Dagen därpå gav 8
av killarna sitt medgivande för videofilmning av deras samtal, som jag fick
använda både i forskning och i utbildning.

Sammanfattningsvis kan sägas att den tysta dimension av lärar-
erfarenheterna som aktualiserades i mina möten med eleverna handlar till
stor del om en kommunikativ förmåga; att vara närvarande och att ta in de
människor man talar med, vilket medför en intuitiv, kommunikativ anpass-
ning (språklig, kroppslig, emotionell), som i sin tur möjliggör ett möte där
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de tilltalade just blir inkluderade i den talandes tal. Denna kommunikativa
anpassning ska inte förväxlas med social manipulation, där handlandet ut-
går från ett strategiskt, medvetet och förplanerat handlande i syfte att styra
människor åt ett visst håll och som i grund och botten inte alls handlar om
anpassning och öppenhet för de människor som man ”kommunicerar” med.
Skillnaden mellan kommunikativ anpassning och social manipulation kan
förvisso tidvis förefalla vara hårfin. Att vara öppen och intuitiv i sitt hand-
lande – det vill säga att låta de tidigare erfarenheternas tysta dimension
flexibelt verka i nuet – innebär emellertid inte att det inte finns vissa aspek-
ter av mötet som är möjligt att förbereda sig medvetet inför. Checklistan jag
själv hade upprättat inför mötet med HP3:an är ett exempel på en med-
veten inventering av min egen utgångspunkt för mötet. Som forskare är det
med andra ord viktigt att reflektera över vad man vill med mötet, exempel-
vis vad man vill ha sagt och vad man vill ha gjort, samtidigt som det, som
sagt, är nödvändigt att inte låsa fast exakt hur vi ska ta oss dit eftersom det
är något vi måste göra tillsammans med de elever vi har framför oss genom
ett intuitivt, öppet handlande.

En kommunikativ anpassning baserat på intuition ska heller inte förstås
som ett sätt att sudda ut gränserna mellan människorna i kommunikationen,
snarare tydliggörs subjekten och det som är möjligt att säga via denna an-
passning; en anpassning som alltså till syvende och sist handlar om ett
kommunikativt samspel.11

Att få tillträde till fältet – en kontinuerlig process
Att få tillträde till fältet, att vinna aktörernas tillit, är inget man som fors-
kare gör en gång för alla, avklarat vid ett och samma tillfälle, så att man
sedan kan slå sig till ro och tryggt genomföra sin forskning i den verksam-
het man blivit insläppt i. Istället är det nödvändigt att förtroendet kontinu-
erligt återskapas så att man kan slutföra sitt projekt (jfr Hammersley &
Atkinson, 1995 och Ely, 1991).

Återskapandet av tilliten sker oftast i den vardagliga kontakten mellan
forskaren och aktörerna, där de till synes små valen i vardagen kan få avgö-
rande betydelse. Ett talande exempel på detta var nödvändigheten, som jag
såg det, att verbalisera en respons till läraren och/eller eleverna efter ett
genomfört samtal. Om jag som forskare hade valt att inte överhuvudtaget
kommentera det samtal jag just videofilmat skulle risken vara stor för att
läraren tolkade min tystnad som ett tillbakahållet omdöme i bästa fall eller
ett återhållet fördömande i sämsta fall. Samtidigt ville jag inte respondera
på ett sätt som gjorde att jag själv för snabbt låste fast mig i en tolkning av
det som skett i samtalet. Oftast valde jag att säga något om, eller fråga om
något, som var iögonfallande. Exempelvis efter det första boksamtalet i
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Margaretas klass så kommenterade jag att det var en intressant samtals-
form och intressant hur eleverna rörde sig mellan böckerna de diskuterade
och andra medietexter (exempelvis dokumentärfilmer) de tagit del av under
tiden strax före samtalet. Att vara bekräftande, att det man som forskare
fått ta del av är intressant, såg jag som en viktig del av att återskapa förtro-
endet hos lärarna och eleverna. Samtidigt fann jag det viktigt att jag hade
täckning för dessa bekräftelser, att de inte bara var läpparnas bekännelser
för att på manipulativ väg återskapa förtroendet.

På samma sätt som förtroendet återskapas i den vardagliga kontakten så
finns risken för att samma förtroende blir urgröpt däri. Den etnografiska
forskaren är som sagt sitt eget forskningsinstrument, och det finns inga sätt
att lämna kvar sina egna svårigheter eller tillkortakommanden på sitt kon-
torsrum på universitet för att komma ut som den fulländade etnografiske
forskaren på fältet. Själv märkte jag hur min egen ivrighet och mitt engage-
mang höll på att lägga krokben för mina möjligheter att genomföra mina
studier i Solveigs klasser. Det hände redan de första veckorna när jag var
ute i hennes klasser. Solveig hade beskrivit vad hon skulle göra i klasserna
och när hon tyckte det passade att jag skulle vara med. Jag var entusiastisk
över att få komma ut i klasserna, och lite rädd för att de tillfällen vi plane-
rat in inte skulle räcka, att jag som etnografisk forskare skulle ha varit för
lite i hennes grupper, så jag ville gärna vara med så mycket som möjligt.
Solveig sa några gånger att hon inte skulle ha några mer samtal om littera-
tur med klasserna som kunde vara intressanta för mig och i min entusiasm
hade jag svårt att ta in hennes undertext (Jag orkar inte att du är med mer
än det vi nu har bestämt). Istället pekade jag på fler tillfällen som jag skulle
kunna vara med på, exempelvis samtal om nationella provets texter, varpå
Solveig slog bakut och i stark frustration påpekade att hon behövde få vara
själv med sina klasser nu, att det räckte med lärarkandidaterna, att det var
snart jul och mycket att rätta och att hon inte orkade ta hänsyn till fler
saker i sin undervisning. Min okänslighet för hennes undertext naggade på
det förtroendekapital jag hade hos henne. Jag backade, visade att jag res-
pekterade hennes nej och på så sätt var det möjligt att återskapa förtroen-
det igen. Den egenskap hos mig som många gånger skapat möjligheter på
fältet – entusiasm och en förmåga att se möjligheter – blev här en belastning
i mitt fältarbete.

Att bibehålla och återskapa förtroende hos aktörerna på fältet kan alltså
handla om nödvändigheten av att vara öppen för det möjliga, snarare än att
driva sitt projekt mot det som man uppfattar som idealt eller att envist hålla
fast vid det som man planerat på förhand. Detta blev också tydligt i Ruts
grupp i Svenska som andraspråk, när jag berättade för eleverna att jag ville
intervjua två kvinnliga och två manliga elever. I den här gruppen märkte jag
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hur intervjun sågs som en bekräftelse på att eleven i fråga var intressant,
vilket också blev en signal till de övriga att de inte var intressanta. Detta
märkte jag genom att en del elever fick en spändare kroppshållning, några
frågade oroligt vilka jag skulle välja och när jag frågade vilka som kunde
tänka sig bli intervjuade så var det betydligt fler än i tidigare grupper. När
jag sedan valde fyra stycken märkte jag också på ansiktsuttrycken hos en
del bland de elever jag inte valt att de blev besvikna. I det läget beslutade jag
mig för att intervjua alla i gruppen som ville det, för att på så sätt undvika
att göra någon besviken i onödan – samtidigt som det var ett sätt att åter-
skapa, och kanske leva upp till, förtroendet jag fått av dessa elever. Även
om mitt forskningssyfte inte krävde så många intervjuer, så krävde min
fortsatta trovärdighet i elevgruppen att jag omprövade mitt tidigare beslut.

Materialkategorier och/eller att bedriva fältstudier
Det är möjligt att se på fältstudier på lite olika sätt. Dels kan man uppfatta
tillträdet till fältet som ett sätt att samla in data, i kanske olika materialka-
tegorier och med hjälp av olika tekniska hjälpmedel, som man konstruerar
ett material utifrån (jfr exempelvis Liljestrand 2002). Med en renodlad så-
dan uppfattning är det inte nödvändigt att den som samlar in data, som ska
ingå i det konstruerade materialet, är samma person som senare ska analy-
sera materialet. Ett annat förhållningssätt till fältet och fältstudier har den
etnograf som betonar vikten av att förstå fältet utifrån deltagande studier i
detta och där etnografen själv utgör sitt viktigaste forskningsinstrument –
vilket inte utesluter också andra hjälpmedel (jfr Ely, 1994; Hammersley &
Aktinson, 1995). Mitt förhållningssätt är det senare.

Deltagande observation
Den metod jag främst använt mig av är deltagande observation, en term
som förvisso brukar benämnas som en paraplyterm eftersom den används
för att beskriva en rad olika etnografiska aktiviteter och av forskare med
olika grad av aktivitetsgrad i delaktigheten (jfr Ely, 1994, s. 49; Agar, 1980,
s. 14). Jag väljer att använda termen deltagande observation för att under-
stryka att min undersökning bygger på studier på fältet, vilka jag dokumen-
terat med hjälp av fältanteckningar, bandinspelningar och videofilminspel-
ningar. Fokus i dessa fältstudier är de samtal om litteratur som jag gjorde
deltagande observationer i och som jag dokumenterade med videokamera.

Filminspelningarna betraktar jag som ett slags minnesanteckningar från
samtalen vilka hjälper mig att återkalla minnet av skeendet i samtalen, både
av det som jag i den stunden reflekterade medvetet över men också över
sådant som jag först med en viss distans fick upp ögonen för. Jag är medve-
ten om att denna studies filminspelningar av andra forskare skulle kunna
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betraktas som ett självständigt konstruerat material, fullt möjligt att analy-
sera även för den forskare som inte gjort deltagande observationer under
samtalen. De filminspelningar som jag upprättade över gruppsamtalen i
SP3 och HP3 utgör dock undantag bland mitt filmade material, eftersom
jag under dessa samtal inte gjorde deltagande observationer, utan endast
placerade en kamera framför gruppen som samtalade utan att någon vuxen
närvarande. Dessa bandade gruppsamtal ingår dock inte i materialet som
jag gör en samtalsgenreanalys utav, eftersom denna analys är avgränsad till
helklassamtalen om litteratur.

Sammanfattningsvis ser jag mina fältstudier på skolorna och i klasserna
som en helhet, där jag som forskare startade min forskning i samma stund
jag först talade med läraren på telefon. På så sätt ser jag varje samtal, med
lärare och elever, i och utanför klassrummen, som en del av mitt material.
Varje samtal och varje möte har på olika sätt bidragit till min förståelse av
fältet jag beforskar, även om det är samtalen i helklass om litteratur som
analyseras i samtalsgenreanalysen och därmed, som sagt, utgör ett fokus i
mina fältstudier.

En annan viktig precisering för vad jag menar med deltagande observa-
tioner handlar om vilken form av deltagande som jag företog mig. Delta-
gande ska här förstås i betydelsen närvarande, eftersom jag inte deltog i
samtalen annat än undantagsvis när läraren eller någon elev drog in mig
genom en fråga, vilket skedde endast vid några enstaka tillfällen. Jag place-
rade mig i klassrummet på ett sådant sätt så jag signalerade att jag inte var
en del av samtalet. Jag satt vid sidan av eller bakom klassen, där jag hade
god sikt av det som skedde också utanför kamerans blickfång, som däre-
mot var riktad mot samtalets aktörer. På så sätt underströk jag i handling
det jag tidigare sagt till läraren och eleverna i ord, att jag var intresserad av
samtal som inte var tillrättalagda för min studie, som de skulle ha genom-
fört också om jag inte varit där.

Intervjuer
Förutom deltagande observationer gjorde jag också intervjuer med samt-
liga lärare och med 3–7 elever i klasserna (se nedan, s. 140). I lärarinter-
vjuerna intresserade jag mig mest för lärarens syn på svenskämnet och
litteraturens plats i ämnet, hur läraren uppfattade klassen som grupp, ex-
empelvis stämningen i klassen, studiemotivationen etc. Vidare frågade jag
också efter vilka tankar läraren hade kring samtal om litteratur – både i
allmänhet och i de samtal som jag studerat. I elevintervjuerna intresserade
jag mig för elevernas litterära och kulturella preferenser, deras uppfattning
om klassen, om Svenskämnet och om att samtala om litteratur – också här
i allmänhet och de samtal som jag studerat.
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Materialet jag samlade in via elevintervjuerna har jag emellertid mest
använt för att få kunskap om klassen, exempelvis samtalsklimatet i klassen,
ur elevperspektiv och för att lyfta fram elevröster om några av de samtal jag
undersöker, i syfte att bättre förstå de samtal jag analyserar. Den kunskap
som intervjuerna kan ge mig om de intervjuade elevernas litterära och kul-
turella preferenser har jag dock inte analyserat i relation till de analytiskt
urskilda samtalsgenrerna, eftersom jag fann det nödvändigt av utrymmes-
skäl att avgränsa mitt fokus till de litterära och kulturella elevpreferenser
som kom upp, eller inte kom upp, i samtalet. Jag märkte dock hur samtalen
med eleverna om deras litterära och kulturella preferenser, när jag exempel-
vis frågade efter deras favorit- böcker, författare, genrer, filmer, etc., var
kontaktskapande mellan mig och eleverna. Det skapades således ett infor-
mellt samtalsklimat under intervjusituationerna, vilket jag efteråt förstått
öppnade för att vi sen kunde tala om mer känsliga ämnen som klassen och
att samtala om litteratur.

Intervjuerna var semistrukturerade genom mina teman som jag visade
lärarna och eleverna i början av intervjun. (jfr Kvale, 1997, s. 81–103). Jag
eftersträvade en informell samtalston mellan mig och den intervjuade, sam-
tidigt som närvaron av en bandspelare, mitt anteckningsblock med frågor,
mitt påpekande att det jag tidigare sagt om VR:s etiska principer också
gällde detta samtal samt det faktum att vi satt avskilt i ett stängt rum på-
minde om samtalets formella inramning. Intervjuerna är inte gjorda för att
utgöra ett kontrollmaterial i syfte att triangulera de resultat jag kommer
fram till genom samtalsgenreanalysen. Snarare gjorde jag intervjuerna för
att komma åt information och kunskap som på olika sätt kan hjälpa mig
att kontextualisera samtalen i fokus – det gäller exempelvis lärarens ut-
tryckta ämnessyn, som eventuellt möjliggör att se samtalen och samtals-
genren som en del av en specifik ämneskonception, även om samma samtals-
genre också skulle kunna återfinnas i en annan ämneskonception.

Översikter över studiens material
I första översikten är materialet som utgörs av de videodokumenterade hel-
klassamtal om litteratur som analyseras i samtalsgenreanalysen samman-
ställt. I andra översikten är det ljudbandsdokumenterade intervjuerna med
lärare och elever sammanställda.
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Översikt över de videodokumenterade helklassamtal om litteratur

Lärare Klass Datum Innehåll

Solveig HP3 2003-11-25 Diskussion om Hemsöborna, första kapitlet

2004-05-04 Diskussion om Kafkas Förvandlingen

IP3 2003-11-17 Samtal om bowling för Columbine

2003-12-15 Samtal om Göra skillnad (Färdlektyr)

2004-04-26 Samtal om Kafkas Förvandlingen

Margareta SP2 2003-11-20 Boksamtal 1; 7 samtidsromaner

2004-01-27 Boksamtal 2; 3 böcker och Fröken Julie

2004-04-27 Boksamtal 3

Maria SP3 2004-01-15 Samtal om novellen Mod (Färdlektyr)

2004-03-18 Samtal om NP: texthäfte

Rut Sv2: 2004-02-27 Samtal utifrån utdraget ”Bortgift”

åk1;SP 2004-03-05 Samtal utifrån novellen ”Föräldrar”

2004-05-14 Samtal utifrån novellen texten ”Jag och Frank

Sinatra” (Färdlektyr)
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Översikt över intervjuer dokumenterade med ljudband

Band 1: Sida A: Olle, IP3 (2003-12-17); Matte, IP3 (2003-12-17)

Sida B: Seila, Sv2; SP (2004-03-19); Mustafa, Sv2; SP (2004-03-22);

Emir Sv2; SP (2004-03-22); Samira Sv2 (2004-03-22)

Band 2 Sida A: Solveig (lärare i IP3 och HP3) (2003-12-17)

Sida B: Solveig (lärare i IP3 och HP3) (2003-12-17);

Olle, IP3 (2003-12-17)

Band 3 Sida A: Margareta (lärare i SP2) (2004-05-04)

Sida B: Anna, SP2 (2004-05-03); Johan SP2 (2004-05-03);

Stina SP2 (2004-05-03)

Band 4 Sida A: Jacob SP3 (2004-03-25); Aron SP3 (2004-03-25):

Sultana Sv2 (2004-03-29); Rut (lärare i Sv2 i SP1) (2004-03-29)

Sida B: Rut (lärare i Sv2 i SP1) (2004-03-29)

Band 5 Sida A: Rut (lärare i Sv2 i SP1) (2004-03-29)

Band 6 Sida A: Samira Sv2 (2004-03-22); Anna SP3 (2004-03-23);

Lotta SP3 (2004-03-23); Maria (lärare i SP3) (2004-03-23)

Sida B: Maria (lärare i SP3) (2004-03-23); Jacob SP3 (2004-03-25)

Band 7 Sida A: Margareta (lärare i SP2) (2004-05-04)

Sida B: Johanna SP2 (2004-05-10)

Band 8 Sida A: Johanna SP2 (2004-05-18)

Distansering, tolkning och analys
Möjlighet till distansering är som jag tidigare nämnt lika viktig i den etno-
grafiska forskningsprocessen som närhet. Kanske är det varje etnografisk
forskares öde att riskera att inte endast komma nära fältet hon/han befors-
kar, utan också att i den närheten utveckla en känslomässig uppbindning
till dess aktörer. Fanny Ambjörnsson beskriver träffande deltagande obser-
vation som en inställsam metod (2004, s. 43). Den etnografiska forskaren
är som påpekats beroende av att fältets aktörer känner tillit till henne/ho-
nom och till forskningsprojektet både för att få tillträde till fältet och för att
sedan få stanna kvar och genomföra forskningsprojektet. Denna tillitsska-
pande process är kantad av bekräftelse av fältets aktörer. Känslan av tillhö-
righet och/eller solidaritet som den etnografiska forskaren ofta genom när-
heten med fältet erhåller, riskerar att leda till en känslomässig uppbindning
som grumlar blicken hos etnografen.

För den etnograf som dessutom vunnit förtroende hos fältets aktörer via
tidigare yrkeserfarenheter, som i mitt fall via mina lärarerfarenheter, riske-
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rar en eventuell känslomässig uppbindning få övertoner av kollegial lojali-
tet och känsla av svek när resultaten och analyserna ger delvis andra berät-
telser av det som skedde än aktörernas egna. Själv upplevde jag vid flertalet
tillfällen känslor av etiska dilemman och kollegial svekfullhet dels när jag
såg sådant i samtalen som jag uppfattade att läraren själv inte var medveten
om, dels när jag genom elevintervjuerna fick ta del av deras uppfattningar
rörande samtalen som läraren i fråga inte kände till. Som god kollega är en
vanlig hållning att inte lyssna till information som rör ens kolleger om de
inte får ta del av den; som forskare däremot var det tvärtom viktigt att
poängtera för eleverna att allt de sa var anonymitetsskyddat och inget som
jag diskuterade med deras lärare.12

Distansering blir med andra ord nödvändig för att kunna genomföra en
meningsfull analys som inte väjer för det som kan upplevas som problema-
tiskt att prata om bland fältets aktörer. I den här studien har distanseringen
skett på lite olika sätt: Dels genom läsningar och upparbetningar i olika
forskningsfält, där teorier och tidigare forskningsresultat både genererar
frågor till samtalen jag studerar och ger dem en historisk kontextualisering.
Dels genom förflyttning i tid och rum som frånträdet från fältet innebar,
där möjligheten att gå tillbaka till samtalen genom filmupptagningarna,
efter det att jag rumsligt och temporärt distanserat mig från fältet, är speciellt
viktig.

Fältanteckningar i tre medier
Under mina fältstudier dokumenterade jag som bekant i tre olika medier –
manuella fältanteckningar, bandinspelningar vid intervjuer och filminspel-
ningar med hjälp av videokamera under samtalen om litteratur. Jag förde
manuella anteckningar med block och penna under och efter lektioner, i
synnerhet under de lektioner när jag inte filmade. Det var oftast lektioner i
anslutning till studiens fokuserade samtal om litteratur.

Jag vill poängtera mina filminspelningars status som ett slags digitala
anteckningar för att påminna om anspråken. Anteckningar kan vara en
avgörande hjälp för att återväcka minnet av ett skeende. Vid genom-
läsningen kan den som upprättat dem i hast också få möjlighet att märka
och stanna vid företeelser i det antecknade som man tidigare inte sett eller
förstått. Anteckningar är dock inte någon absolut avbild av verkligheten
(vad som nu skulle kunna vara det?), utan snarare skisser av verkligheten,
vilka i vissa stycken är tydliga och i andra stycken otydliga. Så är också
mina filminspelningar; alla elever är inte med på bild även om jag oftast hör
vad alla säger (men kroppshållningar eller kroppsspråk fångas inte när en-
dast rösterna finns med), en del elevers ansikten syns inte, en del talar mycket
tyst (så att det blir nödvändigt med många omtagningar – och där kanske
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jag i slutändan hör mer än någon i klassrummet gjorde och då blir mina
filmade anteckningar hyperklara i förhållande till den verklighet de är förda
över). Jag gör ändå bedömningen att mina filminspelningar till största del
är tillräckligt bra för mina syften, trots de brister som jag nämnt som finns
i dem.

Jag valde att rigga upp kameran, ibland två kameror, innan lektionen
startade och sedan inte röra dem, även om det skulle ha varit möjligt att
ställa sig bakom en kamera och under samtalets gång rikta den mot den
som för tillfället hade ordet. Jag bedömde dock att risken var för stor att
eleverna skulle bli störda av ett sådant förfarande genom att ständigt på-
minnas om att kameran var på. När den stod uppriggad på avstånd från
mig uppfattade jag det som att de flesta klasserna glömde, efter ett tag, att
den var i gång. Detta var också vad många av lärarna och eleverna sa.
Samtidigt utesluter jag inte att en del elever hela tiden bar det i sitt med-
vetande att kameran var i gång, vilket möjligtvis avhöll dem från att delta
verbalt.

Eftersom samtalen om litteratur är i fokus i mitt avhandlingsprojekt så
är också filminspelningarna över dessa samtal, som sagt, de av mina tre
dokumentationskategorier som är viktigast och mest centrala i samtalsgenre-
analysen.

Tolkning och transkribering av fältanteckningarna
Eftersom mitt intressefokus är samtalsgenrerna som samtalen om litteratur
förs genom ansåg jag det viktigt att först bilda mig en uppfattning om sam-
talen och dess samtalsgenre som helhet. Därför börjar jag ställa frågor som
rör samtalets struktur: Hur struktureras samtalet? Hur påbjuds denna struk-
tur? Hur återskapas denna struktur under samtalets gång? Vilket över-
gripande syfte tycks samtalet ha (uttalat eller outtalat) (jfr kapitel 6). För
att svara på den typen av frågor krävs en överblick av samtalen. Dessa
övergripande frågor får sitt svar genom att jag studerar samtalet som hel-
het, vilket jag både gjorde på plats genom deltagande observation och ge-
nom att upprepat se på och analysera filminspelningarna över samtalen. I
detta skede gjorde jag även grovtranskriberingar av några av samtalen, samt
valde ut vilka delar av samtalen som får representera samtalsgenren i resul-
tatkapitlen (8–11). Därefter ställde jag frågor om samtalets innehåll och
form som genereras både av mitt filmade material och via olika forsknings-
fält (jfr kapitel 6) och gjorde därefter strategiska transkriptioner av sekven-
ser av samtalet i syfte att kunna presentera resultatet av samtalsgenre-
analysen som text i avhandlingen.

Transkriptioner ur mitt filmade material i avhandlingen är genomförda
utifrån mitt ämnesdidaktiska intresse. Därmed är de inte lika detaljerade
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som transkriptioner gjorda av forskare med ett mikrofokus på klassrums-
livet med inspiration från exempelvis forskningstraditionen Conversational
Analysis (CA) (jfr exempelvis Sahlström, 1999; Liljestrand 2002). Min
samtalsgenreanalys syftar, som sagt, till att komma fram till en uppfattning
om samtalsgenren som helhet, både gällande samtalsgenrens struktur och
syfte, för att på så sätt också kunna förstå hur de olika delarna i samtals-
genren relateras till denna helhet. Vägledande för mina transkriptioner ur
mitt filmade material har således varit att så rättvisande som möjligt återge
olika delar ur samtalsgenren för att därigenom också kunna säga något om
den som helhet.

Noggrannheten i transkriptionen avgörs från fall till fall beroende på
vad jag vill visa ur mitt material. Det innebär att jag exempelvis i vissa fall
sätter ut pauser, när jag menar att de är betydelsebärande för just det jag i
sammanhanget problematiserar. Detsamma gäller kroppsspråk, tonläge och
röststyrka vilket jag vanligtvis inte markerar i min transkription om det
inte är direkt avgörande för att förstå skeendet i det jag diskuterar. Däre-
mot kommer jag oftast inte att redigera bort så kallad verbal redundans i
talet, exempelvis omtagningar och upprepningar av olika slag, eftersom jag
anser att dessa delar kan fungera som en tjock beskrivning av samtalet som
transkriptionen är hämtad ifrån (Geertz, 1973). Redundans av icke-verbal
karaktär, såsom kroppsspråk, tonläge, röststryka etc., utesluter jag däre-
mot, som sagt, oftast ur transkriptionerna, trots att jag är medveten  om att
de aspekterna också är betydelsefulla meningsbärande i kommunikationen.

Jag har valt att använda mig av gängse skriftspråksvarianter av det sagda
i transkriptionerna. Således skriver jag exempelvis alltså, det är roligt när
den talande använder talspråksvarianterna asså, de e rolit. Jag håller mig
konsekvent till skriftspråksvarianterna, eftersom en motsvarande konse-
kvent hållning till talspråksvarianterna skulle försvåra läsningen betänk-
ligt. Vid ett mer inkonsekvent återgivande av vissa talspråksvarianter är
risken stor, som jag ser det, att transkripten implicit förmedlar ett anspråk
på en strikt naturalistisk återgivning av samtalet, samtidigt som dessa
talspråksvarianter snarare skulle kunna betraktas som ett slags naturalist-
markörer i texten. Utifrån detta menar jag att ett konsekvent användande
av skriftspråksvarianterna av talet påminner om att transkriptionen inte
har naturalistiska anspråk, utan är en skriftlig rekonstruktion av samtalet i
fråga, som skulle kunna ha rekonstruerats skriftligt på annat sätt givet att
andra anspråk och kriterier för transkribering iakttagits. Samma skäl moti-
verar varför jag sätter ut interpunktionstecken, såsom punkt och komma-
tecken, i texten. De skriftspråkliga varianterna och beaktandet av andra
skriftspråkliga normer, som att sätta ut interpunktionstecken, gör dessutom
transkriptionerna mer lättillgängliga för läsaren. Vid några få tillfällen be-
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tonar jag att något sägs på ett specifikt sätt, exempelvis med emfas, vilket
jag markerar genom att påpeka detta inom en hakklammer: [emfas]. När
ord eller tysta pauser är utelämnade i ett inlägg markerar jag detta genom
att sätta tre punkter inom en hakklammer: […]. När samma tecken är pla-
cerat mellan två inlägg betyder det att transkriptionen utelämnar ett mel-
lanliggande parti. Vid några tillfällen återger jag kort, inom hakklammern,
vad som har utelämnats i ett sådant mellanliggande parti.

I transkriptionerna numrerar jag samtalsdeltagarnas inlägg, däremot
numrerar jag inte raderna i transkriptionen, vilket är vanligt förekommande
i exempel CA-analyser (jfr Liljestrand, 2002). Jag har valt att numrera
turerna, eftersom detta också underlättar för läsaren att följa med i analy-
sen av transkriptionerna.

Sammanfattningsvis kan sägas att transkriptionerna i mitt arbete tjänar
uppgiften att lyfta fram olika delar ur mitt material för att kunna presen-
tera och diskutera den analys jag gjort av materialet. I analysarbetet av mitt
material har jag däremot så gott som hela tiden valt att arbeta direkt med
mitt filmade material och inte med transkriberade versioner av det, efter-
som det filmade materialet är rikare på många sätt med sina multimediala
dimensioner än vad en transkriberad text kan vara.

På samma sätt har jag arbetat när jag analyserat intervjuerna som jag
spelat in på band. Under analysarbetet har jag gått tillbaka till bandin-
spelningarna och sedan transkriberat delar ur dessa när så varit nödvän-
digt, oftast har jag dock endast refererat till de olika intervjuerna (person,
datum och band) i texten och därmed använt dem som en källa för infor-
mation.

Ibland har jag använt två videokameror, då den ena riktats mot läraren
och den andra mot klassen, men oftast endast en videokamera. I början av
mitt fältarbete trodde jag att det var viktigt för mig att ha två kameror för
att på så sätt försäkra mig om att jag både fick med läraren och flertalet av
eleverna. Under forskningsprocessens gång kom jag att omvärdera behovet
av två kameror. Det mervärde som filminspelningarna fick med hjälp av två
kameror motsvarade inte den ökade arbetsinsats som blev fallet vid över-
föringarna till DVD med nödvändigheten av synkroniseringar av de två
filmerna. Samtalsgenreanalysen visade sig vara fullt möjlig att genomföra
utifrån deltagande observationer i fältet och filminspelning med hjälp av en
kamera, vilket jag upptäckte redan efter att de två första samtalen filmats
och analyserats.
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Materialgenererade begrepp i samtalsgenreanalysen
I slutet av förra kapitlet operationaliseras, som bekant, Bakhtins teori om
talgenrer till en rad frågor som utgör analytiska fokus i samtalsgenre-
analysen. Dessa analytiska ingångar är således teorigenererade. Detsamma
gäller begreppen retoriska och icke-retoriska frågor som är stipulerade i
relation till klassrumsforskning om IRE/IRF, som jag tidigare diskuterat i
kapitel 2 och de ämneskonceptionella begreppen Svenska som det högre
bildningsämnet, Svenska som färdighetsämne och Svenska som erfaren-
hetspedagogiskt ämne (se kap. 3). Vid sidan av dessa begrepp använder jag
mig dessutom av några materialgenererade begrepp, som stipulerats i rela-
tion till mitt material under analysprocessen.

De materialgenererade begrepp som återkommer genom hela samtals-
genreanalysen är följande:

1) Sonderande frågor – vid analyserandet av materialet fann jag att fråge-
typerna, retoriska och icke-retoriska frågor, var trubbiga som analys-
verktyg för en del av frågorna som ställs i de analyserade samtalen.
Med begreppet sonderande frågor vill jag stipulera en mellanform mel-
lan de två anförda frågetyperna. De sonderande frågorna definierar jag
som frågor som ställs i syfte att få fram kunskap om något specifikt
men där kunskapen inte redan på förhand är känd för frågeställaren.
De sonderande frågorna skiljer sig från de retoriska frågorna, eftersom
de inte ställs för att kontrollera en given kunskap. Samtidigt skiljer sig
de sonderande frågorna från de icke-retoriska frågorna genom att kun-
skapen som ska vaskas fram ändå förstås som given och säker. Skillna-
den kan exemplifieras med hjälp av tre frågor ur frågebatteriet till sam-
talet om Bowling for Columbine: 2) Vad hände i Colombine [felstavat i
original] den 20/4 -99? (Retorisk fråga), 10) Vad känner du till om
Marlyn Manson? (sonderande) och 16) Vad har du lärt dig av filmen?
Vad var bra och vad var dåligt? (icke-retorisk fråga) (se kap. 8). Några
vattentäta skott går det inte mellan de retoriska och de sonderande å
ena sidan eller de sonderande och icke-retoriska å andra sidan. Avgö-
rande för hur jag kategoriserar dem är snarare vilket syfte som ligger
till grund för frågan: kontrollerande, sonderande eller att lyfta fram
enskilda elevers specifika tolkning, kunskap eller erfarenheter (jfr Bar-
nes, 1978, s. 29).

2) Lotsning är ett i pedagogiska sammanhang välkänt begrepp och avser
klassrumsinteraktion där läraren ställer ledande frågor i syfte att just
leda eleven till rätt kunskap (jfr exempelvis Anward & Lundgren, 1978,
s. 148). Vid analyserandet av samtalsmönster i samtalsgenreanalysen
aktualiserades detta begrepp.
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3) Med miniföreläsning avser jag en något längre tur (se nedan) i under-
visande syfte, där talaren (oftast läraren) påstår, förklarar eller exem-
plifierar något specifikt för de andra i samtalsdeltagarna (oftast elever-
na). De som tilltalas förväntas vanligtvis inte att svara på innehållet i
miniföreläsningen, om denna inte mynnar ut i en fråga, eftersom mini-
föreläsningen fungerar som ett påstående.

4) Begreppet tur använder jag som begrepp för de enskilda talarnas olika
inlägg under samtalet. Tur är ett etablerat begrepp inom interaktions-
forskning och används exempelvis inom CA-traditionen (jfr exempelvis
Liljestrand, 2002) eller DA-traditionen (Discourse Analysis)(jfr Schiff-
rin et al., 2001).

5) Begreppet samtalsrunda använder jag för att markera att jag avser en
specifik del av ett samtal, exempelvis turerna som svarar på en specifik
fråga eller tema under samtalet.

6) Begreppet tema i samtalet använder jag synonymt med ordet samtals-
ämne, men eftersom ordet ämne är vanligt förekommande i avhand-
lingen i betydelsen skolämne så väljer jag att undvika detta ord genom
att istället använda begreppet tema.

De ovan redovisade materialgenererade begreppen förekommer, som sagt,
genom hela samtalsgenreanalysen. I de fall ytterligare materialgenererade
begrepp uppkommer på enstaka ställen i samtalsgenreanalysen, presenteras
de på plats i den löpande texten.

Den etnografiska forskarens etiska ansvar
Varje etnografisk handbok med självaktning berör frågan om vilket etiskt
ansvar den etnografiska forskaren har visavi de människor hon/han befors-
kar. Att iaktta VR:s etiska regler och berätta om dessa för alla inblandade
aktörer är närmast en självklarhet; men denna standardmetod, som Staffan
Larsson kallar det, att anonymisera individer, platser eller institutioner räck-
er knappast som etiska överväganden, även om dessa åtgärder är en viktig
grund och förutsättning (Larsson, 1993). Jag har redan berört de etiska
dilemman som man som etnografisk forskare kan uppleva när man genom
sina studier får syn på förhållanden som inte alltid är synliga för aktörerna
på fältet. En viktig utgångspunkt för den etnografiska forskningen är ju
också att förstå fältet på dess egna villkor, det vill säga att genom att uppnå
fältförtrogenhet kunna göra rättvisande beskrivningar och analyser av det.
En del forskare löser konflikten genom att låta aktörerna så långt som möj-
ligt vara med i forskningsprocessen. Det kan handla om att godkänna inter-
vjuutskrifter (Molloy, 2001) eller konstruerade livsberättelser (Tornberg,
2006), eller att låta en del av aktörerna läsa delar av avhandlingstexterna
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och ta del av tolkningar (Ambjörnsson, 2004). Dessa etiska avvägningar
förändrar dock inte det mest grundläggande, som jag ser det, att den etno-
grafiska forskaren fortfarande är den som måste påta sig det etiska ansva-
ret för sin egen studie. Hur inbjudande, lyhörd och öppen man som forska-
re än är kvarstår faktum att relationen mellan forskaren och den beforska-
de är maktbemängd. Fältets aktörer må ha makten att släppa in och kasta
ut forskaren ur sin verksamhet, medan forskaren har obestridligt makten
att välja teoretiska perspektiv och förklaringsgrunder, göra urval av vad i
fältet som är intressant och viktigt att lyfta fram, samt är slutligen den som
väljer hur forskningsresultatet ska framställas. Med den makten följer ock-
så det etiska ansvaret som forskaren aldrig kan vända ryggen oavsett etiska
överväganden.

Även om vi eftersträvar att göra så rättvisande val och framställningar
som möjligt i våra forskningsrapporter, så kompliceras läget av att det säker-
ligen inte existerar ett enda fält där inte konflikter och motstridiga perspek-
tiv ryms mellan dess olika aktörer. I skolans värld är det lätt att se två
huvudkategorier med olika perspektiv, lärarna och eleverna. Dessa två
kategorier kan givetvis falla sönder i diverse underkategorier vid närmare
kännedom, vilka i sin tur har olika, motstridiga perspektiv. Att solidarisera
sig med fältet och dess aktörer låter sig med andra ord inte enkelt göras; att
ge röst åt några av fältets aktörers perspektiv och erfarenheter kan upp-
fattas som kränkande av andra.

Jag har inte låtit informanterna i studien läsa resultatredovisningar eller
prövat analyser och tolkningar i skrift. Däremot förde jag många samtal
med lärare och elever där jag prövade, diskuterade och frågade efter deras
tolkningar av skeenden i samtalet och i klassen. Dessa samtal ser jag däre-
mot inte som specifika tolkningsnycklar för att förstå samtalen i fokus;
däremot var detta ett sätt att vara lyhörd inför fältets aktörer. Att lyhört
väga in fältets aktörer i analysen och att beskriva deras vardag i termer som
är igenkännliga har varit viktigt för mig i framställandet av avhandlingen,
men att verbalisera mina tolkningar och analyser av det som skedde i sam-
talen är kanske det viktigaste sättet att ta fältets aktörer på allvar, även om
de inte alltid skulle komma fram till samma slutsatser som jag.
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Noter
1 En del etnografiska forskare, med utgångspunkten i fenomenologin, framhåller
att etnografen bör göra sin egen personlighet till föremål för reflektion genom att
placera sig själv inom parentes (jfr Giorgio, 1985). Själv är jag mycket skeptisk mot
föreställningen att det skulle vara möjligt att sätta sig själv inom parentes och utgår
istället ifrån en transaktionell förståelse av hur vi får kunskap i världen, där varje
transaktion, det vill säga varje innebörd vi skapar oss om och i världen, ses som en
följd av ett möte mellan subjektet och något i världen och där subjektet är en påtag-
lig verksam kraft som är en förutsättning för transaktionen (jfr det jag skriver i
kapitel 3 om min epistemologiska utgångspunkt i Rosenblatts transaktionella syn
på läsning). Detta innebär inte, som jag ser det, att vi inte kan reflektera över våra
egna utgångspunkter, vilket för övrigt är en av huvudpunkterna i detta kapitel.
2 Begreppet grindvakt, gatekeeper, är vanlig inom den etnografiska forsknings-
litteraturen (jfr Hammersley & Atkinson, 1983/1995, s. 63–67).
3 Jag inkluderade film här med tanke på det vidgade textbegreppet som finns i
läroplanen och kursplanerna för svenska (se kapitel 4).
4 Två av de sex lärare som avvisade mitt kontaktförsök och inte ville släppa in mig
i sina klassrum, gjorde det med just motiveringen att de och deras klasser inte hade
något intressant att komma med, detta trots att båda två var utpekade som erfarna
och kompetenta svensklärare av mina grindvakter. Dessa två lärare gav intressant
nog samtidigt uttryck för en irritation över pedagogisk forskning som de menade
var allt för verklighetsfrånvänd och visionär, samtidigt som de alltså inte var be-
redda att själva bidra till en pedagogisk forskning som är mer fotad i den verklighet
som de gav uttryck för att de saknat i forskningssammanhang. Jag uppfattade att
denna motvilja bottnade i föreställningen om att skolforskning syftar till att be-
döma enskilda lärares prestationer. De andra två lärarna som avböjde gjorde det
med motiveringen att de var överbelastade med arbete och att de därmed saknade
utrymme för att ge mig tillträde till deras samtal i undervisningen.
5 Vilket givetvis inte innebär att jag förnekar att lärarens kön saknar betydelse för
det som händer i samtal om litteratur i gymnasieskolan; lärarens kön har betydelse
men vilken betydelse eller vilka betydelser det kan ha i faktiska situationer är inte
under luppen i den här avhandlingen.
6 Ibland benämns begreppen närhet – distans med hjälp av andra termer, exempel-
vis Agar som talar om informal – formal och Kullberg, Hammersley & Atkinson
som talar om fältförtrogenhet och distansering.
7 Ibland förblev dock dörrarna till klassrummen stängda trots att jag och läraren
möttes i gemensamma lärarerfarenheter. Jfr not 4.
8 Benämningen killar här är Solveigs; jag kommer emellertid att använda ordet
killar tillika ordet tjejer som synonymer till manliga och kvinnliga elever i avhand-
lingstexten; när benämningarna tjejer och killar används ska det förstås som en
påminnelse om det språkliga tilltalet i de undervisningsmiljöer som avhandlingen
refererar till.
9 Även om IP3:an skulle se och diskutera en dokumentärfilm – vilket därmed faller
utanför ramen för min studie då jag har avgränsat mig till samtal om skönlitteratur,
och ev spelfilm med tanke kursplanernas vidgade textbegrepp, fann jag  möjlig-
heten att få med en IP-klass som mycket intressant. Både för att IP är ett program
som syftar till yrken inom arbetarklassen (industriarbeten av olika slag) och för att
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gruppen endast består av killar. Också det faktum att Svenska och skönlitteratur
vanligtvis inte är ämnen och företeelser som står så högt i kurs i grupper som denna
fann jag intressant. Solveig berättade också för mig att detta också gällde många av
killarna i hennes klass, som ofta uttryckte en stark skepsis mot boklig kunskap,
som Solveig uttryckte det. Dessutom fann jag det spännande att se hur diskussio-
nen kunde bli när innehållet var initierat av eleverna, om det påverkade samtals-
genren och engagemanget i samtalet. Genom att på stående fot tacka ja till detta
erbjudande, hoppades jag på att kanske också få vara med när samma klass senare
diskuterade någon skönlitterär text, vilket också blev fallet.
10 Han frågade vad de skulle diskutera om i de samtal som jag skulle videofilma, en
fråga som gav mig möjlighet att ytterligare tydliggöra att jag inte var intresserad av
att studera samtal som var tillrättalagda för att jag var där, utan att jag ville vara
med och videofilma samtal som de skulle ha haft ändå.
11 Detta kan också uttryckas utifrån en mer filosofisk diskurs, vilket Moira von
Wright gjort i sin avhandling om Mead och hans teori om intersubjektivitet och
meningsskapande. von Wright föreslår också två olika subjektspositioner, homo
clausus (den slutna människan) och homines aperti (öppna människor), till vilka
man skulle kunna koppla de två kommunikativa modus som jag beskrivit i texten;
den subjektsposition där människan är sluten för sin omgivning och andra männis-
kor har att tillgå den sociala manipulationen när hon/han kommunicerar med sin
omgivning, medan subjektspositionen där människor är öppna mot varandra är i
en kommunikation som utmärks av ett gemensamt samspel (anpassning) som sker
intuitivt och som med andra ord inte går att förutbestämma (2000, s. 141–162).
12 Gunilla Molloy beskriver i sin avhandling, Eleven – litteraturen – läraren (2002),
hur en del elever inte förrän efter lång tid vågade lita till att hon som forskare inte
förde vidare vad de sa till deras lärare. Molloys undersökning gjordes på olika
högstadieskolor och möjligtvis har gymnasieelever, i synnerhet i 2:an och 3:an, nå-
got lättare att skilja ut olika vuxna i skolan än vad en del av Molloys högstadie-
elever förmådde. Samtidigt är jag medveten om att en del elever som jag intervjuade
medvetet eller omedvetet kände sig ofria i samtalet på grund av min relation till
deras lärare. Jag blev introducerad i klassrummet av läraren och jag kom ofta i
dennes sällskap, så inget tvivel kunde råda om att jag samtalade med läraren i
fråga. I många fall anser jag dock att den påminnelse om deras anonymitetsskydd
tycktes bli tagen på allvar, då flera elever talade fritt om vad de tyckte om lärarens
sätt att leda samtalet.
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KAPITEL 8

Det undervisande förhöret

Samtalsgenren det undervisande förhöret urskilde jag analytiskt i Solveigs
litteraturundervisning i de två av hennes klasser som jag fick tillträde till:
IP3:an och HP3:an. Innan jag lägger fram min analys av samtalsgenren vill
jag först mycket kort presentera läraren Solveig och klasserna.

Läraren Solveig
Solveig är ämneslärare i Svenska och Religion och har en lång erfarenhet
inom läraryrket. Först arbetade hon som ämneslärare på högstadiet under
åren 1982–1989. Från 1989 fram till denna studies genomförande har Sol-
veig arbetat på Xbodaskolan, där hon också själv var elev under 1970-
talet. Solveig har arbetat på många olika program, och tidigare linjer, såväl
praktiska som teoretiska, under sina år på skolan. Sedan 1998 har hon
arbetat på Industriprogrammet, där hon under mina fältstudier också hade
sin arbetslagstillhörighet. Solveig berättar för mig i en intervju hur bra hon
trivs med att arbeta med killarna på IP. Hon understryker att även karak-
tärslärarna på programmet är glada för detta, eftersom det, enligt Solveig,
inte är givet att lärarna i teoretiska ämnen trivs där. Just denna IP3:a har
Solveig arbetat med under 1,5 år. HP-programmet har hon, vid tidpunkten
för denna studie, precis börjat arbeta med i och med att hon fick ta över
HP3:an ht 2003.1

IP3:an
IP3:an består, som tidigare nämnts, av 14 manliga elever. Av dessa elever
deltog endast 12 i undervisningen under B-kursen i Svenska, de övriga 2
skolkade under dessa lektioner. Många av eleverna har fyllt 20 år, eftersom
mer än 50% gick ett år på gymnasieskolans Individuella Program (IV) innan
de kunde börja på IP, då de saknade grundskolebetyg i något eller några av
ämnena Svenska, Engelska och Matematik (jfr kapitel 5). Många av eleverna
i klassen har, enligt Solveig, specifika problem, som koncentrationssvårig-
heter, läs- och skrivsvårigheter etc. Solveig uppskattar att 1/3 av eleverna
har fått någon form av diagnos, såsom DAMP, ADHD, Aspergers syndrom
och dyslexi.2 Det finns en utbredd skoltrötthet i klassen, enligt eleven Olle,
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men Solveig betonar att eleverna ändå oftast lojalt gör det som hon ber dem
om.3

Lojalitet är ett återkommande ord när Solveig beskriver killarna i IP3:an.
En lojalitet som hon förstår som en del av den arbetarkultur som killarna
fostras in i, speciellt genom programmets karaktärsämnen. Bärande värde-
ringar i Industri Programmets arbetarkultur är, enligt Solveig, att det är
viktigt att komma i tid, att sköta sig, att göra sitt bästa och att vara lojal
mot den egna gruppen. Samtidigt framhåller hon hur arbetarkulturen som
skapas bland killarna också innehåller inslag av manschauvinism med
patriarkala värderingar, rasistiska tongångar och antiintellektualism. När
Solveig talar om killarna som individer använder hon dock ord som ”trev-
liga” och ”tänkande”. Solveigs beskrivning av IP3:an är således komplex,
men, som jag ser det, inte nödvändigtvis motsägelsefull. Hon tycks helt
enkelt ha mött och sett sina elever i olika situationer, där de agerat på olika
sätt.

Även om Solveigs beskrivning av eleverna i IP3:an är komplex så talar
hon genomgående om klassen som en grupp där en enhetlig kultur utveck-
lats.4 Eleverna Olle och Matte uppfattar klassen på annorlunda sätt. De
understryker båda att klassen är uppdelad i två grupper. Den ena består av
en grupp med killar som delar ett genuint intresse för programmets
karaktärsämnen, det vill säga för industri, verkstad, bilar, svetsning, svarv-
ning, etc. Den andra är en grupp med killar, som mest hamnat på IP för att
de inte visste vad de skulle göra annars, enligt Matte som liksom Olle själv
tillhör den gruppen. I den senare gruppen är många intresserade av musik
och dessa elever, menar Matte, klarar sig bättre i kärnämnena än ”industri-
killarna”. Både Olle och Matte framhåller också att det råder en dålig stäm-
ning i klassen, som de däremot ger olika förklaringar till. Matte menar att
den dåliga stämningen i klassen är ett utslag av konflikter mellan klassens
två grupper. Han menar att industrikillarna ofta blir favoriserade av
karaktärsämneslärarna och att ”musikkillarna” inte alls räknas under
karaktärsämneslektionerna. Olle däremot menar att den dåliga stämningen
beror på en hård jargong med grova skämt, där elever inte sällan säger
personligt kränkande saker till varandra. Olle framhåller att lärarna inte
heller reagerar på dessa kränkningar, fast de sker helt öppet i klassrummet,
utan oftast skrattar med.

Olle påpekar också hur skoltröttheten och frustrationer hos en del elever
kan ta sig i våldsamma utlopp i klassrummet och exemplifierar med när en
klasskamrat någon vecka tidigare började kasta stolar när Solveig bad
honom att arbeta. Också Solveig berör indirekt detta i intervjun med mig,
när hon påpekar att det inte går att arbeta hur fritt som helst under svensk-
lektionerna i IP3:an, eftersom det skulle kunna urarta i bråk. I detta sam-
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manhang betonar Solveig vikten av att organisera det hon kallar för
skolmässiga samtal med tydligt fokus i undervisningen. Solveigs, Olles och
Mattes beskrivningar av värderingar, frustrationer, skoltrötthet, etc. i IP3:an
för tankarna till Paul Willis numer klassiska arbete, Learning to Labour
(1977), där han visar hur en grupp manliga elever ur arbetarklassen gör
motstånd mot skolans krav på dem. Grabbarna – the lads – i Willis under-
sökning skapade en motståndskultur med normer som gick stick i stäv med
skolans; att strunta i läxor, att skolka och att ifrågasätta lärarens auktoritet
är exempel på handlingar som gav status i grabbarnas motståndskultur och
som samtidigt stred mot skolans normer. Skapandet av denna motstånds-
kultur är, enligt Willis, en del av insocialiseringen till de industriarbeten
som väntade grabbarna.

Samtalen och dess undervisningssammanhang i IP3:an
Följande helklassamtal från Solveigs litteraturundervisning i IP3:an ingår i
det videodokumenterade materialet som analyseras i samtalsgenreanalysen:

1) Samtal om Michael Moores dokumentärfilm, Bowling for Columbine
(2003-11-17) Denna dokumentär såg klassen tillsammans under tre tidigare
lektioner. Att se denna dokumentär var ett initiativ från eleven Olle, som
dock inte var närvarande under samtalet. Samtalet ingår således inte i ett
större undervisningsförlopp. Däremot är filmvisning med efterföljande sam-
tal en återkommande aktivitet i Solveigs undervisning, ofta också till följd
av elevinitiativ, vilket i denna klass skett 7–8 gånger under de tre terminer
som hon undervisat dem.5 Följande frågor, som Solveig formulerat och
tryckt upp, delas ut i början av samtalet:

Frågor till Bowling for Colombine av Michael Moore

1) Hur är filmen uppbyggd?

2) Vad hände i Colombine den 20/4 -99?

3) Vilken typ av samhälle är Littletown?

4) Vilka ideal har killarna i Littletown?

5) Vad hände i USA:s utrikespolitik den 20/4 -99?

6) Hur är USA:s utrikespolitik?

7) Vilka är NRA?

8) Vad är South Park?

9) Hur är skolorna i USA? Vilka lik och olikheter finns med
skolorna i Sverige?

10) Vad känner du till om Marlyn Manson?
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11) Vad betyder musik för dig?

12) Vilka förklaringar på våldet i USA ges i filmen?

13) Vilken kritik mot USA:s politik finns i USA?

14) Låser du dörren hemma? Varför?

15) Lyckas Michael Moore med någonting i sin film?

16) Vad har du lärt dig av filmen? Vad var bra och vad var dåligt?

17) Vilket budskap har filmen?

2) Samtal om novellen ”Att göra skillnad” av Johanna Nilsson, 2003-12-15
Novellen, ”Att göra skillnad”, ingår i antologin Färdlektyr, som ges ut av
Länstrafiken årligen och som kan beställas gratis. De flesta novellerna är
skrivna av etablerade författare och några är skrivna av gymnasister. Att
läsa och samtala om noveller ur Färdlektyr är också ett återkommande in-
slag i Solveigs litteraturundervisning, samtidigt som det emellertid inte heller
ingår i ett större undervisningsförlopp. Vid samtalets början delar läraren
ut en handledning till antologin, Färdlektyr, med följande uppgifter och
frågor:

GÖRA SKILLNAD I VÄRLDEN

STARKA KÄNSLOR PÅ TAKET
Spela upp dialogen mellan Jeppe och Mirjam – eller ändra i dialogen
och handlingen mellan Jeppe och Mirjam där du tycker att de skulle
sagt eller gjort något annat.

HETT MÖTE
Jeppe och Mirjam in action. Gör en bild eller ett collage och låt dina
kompisar tycka till.

DRÖMMAR
Håll en tv-debatt i klassen kring drömmar och framtiden. Har tjejer
och killar samma drömmar?

GRRRRRRR… FÖRBANNAD, ARG, ILSKEN!
Rita, måla eller skriv en dikt om ilska och hur du får den ur dig.

NYFIKEN PÅ
Intervjua Jeppe och Mirjam igen och skriv en artikel.

VAD HÄNDER SEN?
Ses Jeppe och Mirjam igen? Eller? Skriv en fortsättning på berättel-
sen.

FRAMTIDEN
Hur ser dina framtidsdrömmar ut? Hur vill du leva? Skriv en novell.

(Färdlektyr handledning, 2003, s. 9)
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3) Samtal om Franz Kafkas kortroman, Förvandlingen, 2004-04-26
Detta samtal är en del av ett större undervisningsförlopp om epoken mo-
dernismen. I IP-klassen har Solveig undervisat om Förvandlingen under 7
lektioner som förberedelser för samtalet. Under dessa lektioner har Solveig
och eleverna tillsammans sammanfattat handlingen samt läst ett häfte om
12 sidor om Kafka, Prag och tiden han levde i. Eleverna hade till uppgift att
ha läst klart Förvandlingen inför samtalet. Följande frågor, som Solveig for-
mulerat och tryckt upp, delas ut i början av samtalet:

Frågor till Kafkas Förvandlingen

1) Berätta om Förvandlingen.

2) Vilka känslor får du när du läser boken?

3) Hur är Gregor Samsa?

4) I vilken relation står Gregor Samsa till sin far?

5) Kan du finna några exempel på faderskomplex och skuld?

6) I vilken miljö levde Gregor Samsa?

7) I vilken typ av litterär epok skulle du placera Förvandlingen?

8) Tror du att det finns några självbiografiska motiv i Förvandlingen?

9) Varför förvandlar Kafka vardagen till denna mardröm?

10) Vad handlar Förvandlingen egentligen om?

HP3:an
I HP3:an går 14 manliga elever och 9 kvinnliga elever. Solveig har endast
haft klassen sedan höstterminen i tredje årskursen, det vill säga den termin
under vilken jag gjorde mina första fältstudier i klassen. Studieambitionen
bland eleverna i klassen varierar, enligt Solveig. Ingen av eleverna i HP-
klassen har fått någon typ av diagnos, berättar Solveig och menar att det
inte heller finns några rasistiska tendenser i klassen.

Solveig berättar att hon blev mycket glad för att få ta över den här klas-
sen, vars elever hon beskriver som trevliga, vänliga och lätta att arbeta med.
Solveig framhåller att ”alla sätt fungerar i den klassen”, och menar att de
därför kan beskrivas som ”en lärares dröm” (Intervju med Solveig, 2003-
12-15).6 Speciellt bra kontakt säger sig Solveig ha fått med tjejerna i klas-
sen.

Gruppsammanhållningen i klassen är däremot inte så god, enligt Solveig,
som menar att det finns olika schatteringar i gruppen. Hon anser att det
finns en grupp killar i klassen som ”flyter ovanpå” och som är ovana vid att
se sig som en del av gruppen, de killarna säger Solveig sig inte ha fått någon



156

bra kontakt med ännu. Trots schatteringarna i gruppen menar Solveig emel-
lertid att det blivit ”en skön stämning” under lektionerna, speciellt när hon
har en frivillig diskussionsgrupp under religionstimmarna (Intervju med
Solveig, 2003-12-15).

Av de fyra elever jag intervjuade i klassen, nämner tre Heinz, Svenne och
Maria, inget om dålig gruppsammanhållning i klassen.7 Istället framhåller
de, i varsin intervju med mig, att det är ett tillåtande samtalsklimat i klassen
och att eleverna vågar uttrycka sina olika åsikter utan rädsla för att bli
utsatta för hån eller nedsättande kommentarer. Den fjärde eleven, Stina, ger
däremot en annorlunda bild. Hon berättar att hon ofta får höra nedsät-
tande kommentarer och suckar eller blir föremål för menande blickar när
hon yttrat sig, speciellt från en grupp killar i klassen som hon menar anser
sig veta mer än de övriga. Solveigs och Stinas bild av klassen och en speciell
pojkgrupp i den, tycks med andra ord överensstämma. De olika bilderna av
klassen och dess samtalsklimat visar att ett och samma skeende inte uppfat-
tas på samma sätt av de närvarande aktörerna. Det är inte intressant som
jag ser det att försöka fastställa den sanna bilden av klassen eller klassrums-
skeenden. Däremot är de motstridiga bilderna en viktig påminnelse om att
våra upplevelser och berättelser om förhållanden och händelser alltid är
färgade av vår utgångspunkt.8

Samtalen och dess undervisningssammanhang i HP3:an
Följande helklassamtal från Solveigs litteraturundervisning i HP3:an ingår i
det videodokumenterade materialet som analyseras i samtalsgenreanalysen:

1) Samtal om August Strindbergs Hemsöborna, 2003-11-25
Samtalet är en del av ett längre undervisningsförlopp om de litterära
epokerna realism och naturalism. På elevernas begäran har de fått behand-
la dessa epoker i grupparbeten. Olika grupper har valt olika realistiska eller
naturalistiska författare, exempelvis Charles Dickens, Fjodor Dostojevskij,
Emile Zola och Selma Lagerlöf.9 Instruktionen inför detta arbete var att
eleverna skulle skaffa sig kunskaper om författaren, landet som författaren
verkade i, tiden, den litterära epoken verket representerade och verket i
fråga. Detta redovisades sedan inför klassen. Högläsningen av första kapit-
let av Strindbergs Hemsöborna och med samtalet under efterföljande lek-
tion var således tänkt som slutfasen av klassens arbete med de litterära
epokerna realism och naturalism. Detta samtal följdes emellertid upp av att
klassen gemensamt tittade på delar av den filmatiserade tv-serien Hems-
öborna från 1960-talet, vilket återigen skedde utifrån elevernas önskemål.
Detta helklassamtal förbereds genom gruppvisa samtal där eleverna går ige-
nom Solveigs på förhand formulerade och utdelade frågor, som sedan ock-
så behandlas i helklassamtalet. Frågorna som behandlades är följande:
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Frågor att samtala om kring Hemsöborna av August Strindberg

1) Hur levde tjänstefolket på Hemsö? Ge exempel på hur de sov, vad
de åt. Vilken fritid de hade och hur de arbetade.

2) Hur har livet förändrat sig för de flesta människor i Sverige idag?

3) Tror du att denna typ av liv finns idag?

4) Tror du att denna typ av liv kan komma tillbaka? Motivera.

5) Vad tror du var bra och vad tror du var dåligt med livet på Hemsö?

6) Om du fick välja något annat medium än litteraturen, vad skulle du
välja? Varför?

7) Tycker du att det är roligt att få veta hur det var förr?

8) Hur tror du att livet kommer att förändra sig i framtiden för dig
och dina barn?

9) Vad i Hemsöborna är realism och naturalism?

2) Samtal om Franz Kafkas kortroman Förvandlingen, 2004-05-04
Samtalet om Kafkas Förvandlingen var en del av ett större undervisnings-
förlopp om modernismen. Solveig och eleverna hade läst häftet om Kafka,
Prag och hans tid och pratat om Förvandlingen under 1 lektion före samta-
let. Eleverna hade haft som hemläxa att läsa boken till detta tillfälle. Först
diskuterades frågorna i smågrupper om fyra, fem elever och sedan diskute-
rades frågorna i helklass. Frågorna är identiska med dem som används i
IP3:an, 2004-04-26 (se ovan, s. 155).

Samtalsgenren – Det undervisande förhöret
Mitt val att benämna denna samtalsgenre som ett undervisande förhör ska
inte förstås som ett normativt ställningstagande från min sida. Jag är med-
veten om att ordet förhör kan ge en del pejorativa associationer. För egen
del lägger jag ingen pejorativ värdering i benämningen, utan jag har valt
den på grundval av att jag anser att den är mest träffande för de karaktäris-
tiska drag jag analytiskt urskilt i denna samtalsgenre. 10 Forskningssyftet
för denna avhandling är som bekant att analytiskt urskilja samtalsgenrer i
litteraturundervisningen, däremot inte att normativt bedöma deras giltig-
het i litteraturundervisningen. En sådan bedömning ser jag snarare som en
uppgift för den professionella läraren, en diskussion jag återkommer till i
avhandlingens slutkapitel.
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Samtalsgenrens syfte
Det övergripande syftet, i samtalsgenren Det undervisande förhöret, är att
förmedla och fastställa säker kunskap samt att kontrollera elevernas kun-
skap och läsförståelse. Ett underordnat syfte är således att identifiera kun-
skapsluckor hos eleverna, så att läraren i samtalet kan fylla igen dessa ge-
nom undervisning, ofta i form av miniföreläsningar om ämnet. En precise-
ring av det övergripande syftet är att kunskapen som ska fastställas i samta-
let ofta handlar om en inplacering av det litterära objektet i en historisk
kontext.11

Strukturering av samtalsgenren
Samtalsgenren, Det undervisande förhöret, struktureras i fyra av de fem
samtalen jag analyserar av lärarens frågor som delas ut i början av lektio-
nen (se ovan, s. 153–159). I samtalet i IP3:an om novellen ”Att göra skill-
nad” finns däremot inga i förväg formulerade frågor som strukturerar sam-
talet. Istället delar läraren ut en handledning som följer med antologin och
innehåller förslag till arbetssätt vid läsning av den aktuella novellen. Hand-
ledningens uppgifter är dock av helt annat slag än den typ av frågor som
vanligtvis strukturerar denna samtalsgenre och används inte heller i samta-
let (se ovan s. 154). Istället formulerar Solveig frågor efter hand vid detta
tillfälle, men hennes initiering av samtalsgenren i fråga möter på motstånd
denna gång, vilket jag redogör för mer ingående längre ned i texten.

Vid de fyra övriga tillfällen jag analyserar följs frågorna på ett strikt sätt
i den givna ordningsföljd som är utstakad på pappret, också när andra
konkurrerande ämnen kommer upp exempelvis via elevernas förberedande
samtal i smågrupper (jfr exempel 22). Lärarens uppgift blir i denna samtals-
genre bland annat att se till att eleverna, men också att läraren själv!, håller
sig till frågorna och att samtalet fortgår. Frågorna ramar också in samtals-
genrens gränser och markerar dess början och slut. Här nedan ger jag ex-
empel på hur samtalsgenren initieras, återupprätthålls och avslutas.

Initierandet av samtalsgenren
Låt oss se närmare på hur läraren initierar samtalsgenren och frågornas
plats i detta initierande:

Exempel 1 Samtalsgenren initieras med upptryckta frågor:

Solveig: Ha [med emfas] nu ska vi prata om filmen som vi såg i förra veckan
Bowling for Columbine av Michael Moore. Det är jättetråkigt att
Olle inte är här eftersom det var han som tog med filmen och ville att
vi skulle se den. Så men jag, jag är glad att vi fick se den för den var
ju väldigt speciell den här filmen och den har ju fått en massa priser
och sånt där så den det är ju en bra film va på rent kvalitetsmässigt.
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Men nu har jag fixat ihop en del frågor som jag skrev ned, jag skrev
en massa för jag tyckte det var mycket, det var svårt känna till här,
städerna och vad som hänt, det framkom en hel del i filmen och för
att repetera det här tänkte jag att vi ska, vi diskuterar filmen lite
grann. Det kanske kan komma fram sånt som ni är mer insatta i än,
än många andra, så det vore ju himla kul så finns det en del frågor
om vad man tycker och saker va. Så [med emfas] jag tycker vi tar
fråga för fråga, de är lite grann olika, väldigt olika typer av frågor
men jag tycker vi kan sätta igång då. Och jag börjar med hur filmen
är uppbyggd då. Förresten är det någon som sett den filmen innan
förra vecka då vi såg på lektionerna.

Flera killar: Nej.

Solveig: Ok [emfas], hur är filmen uppbyggd? Nu får nu får vi diskutera frå-
gorna. Ni behöver inte räcka upp handen eller så.

Ur samtalet om Moores Bowling for Columbine i IP3, 031117

Under initierandet av samtalsgenren kan vi se att Solveig pekar ut några
allmänna förutsättningar för samtalet, exempelvis att eleverna inte behöver
räcka upp handen för att svara, lite om frågornas utformning, att de är
olika och syftet med dem och det vill säga att se till att alla får filmens
handling och innehåll klart för sig genom att ”repetera” den. Vi kan också
se hur lärarens legitimering av föremålet för samtalet, Michael Moores
dokumentär, är en del av initieringen av samtalsgenren. Hon påpekar att
dokumentären är av god kvalitet och att den vunnit priser.12 Legitimering
av den behandlade litteraturen genom hänvisning till god kvalitet sker i
samtliga analyserade samtal där jag urskiljt samtalsgenren, det undervisan-
de förhöret. Däremot sker inte denna legitimering vid samtliga tillfällen
redan i initieringen av samtalsgenren.

När Solveig delar ut frågorna signalerar hon vilken typ av innehåll hon
tänker sig att samtalet ska ha och indirekt en ungefärlig tidsstrukturering
av samtalet utifrån antalet frågor som ska hinnas med. Med frågorna är
således samtalsgenren påbjuden.

Det officiella startskottet ger dock Solveig vokalt och verbalt genom att
höja rösten och med emfas utropa: ”Ok”. Detta startsignaliserande ”Ok”
kan ersättas av andra ord, eller vokala utrop, som ”Ha” eller ”Happ”.
Dessa ord återkommer sedan varje gång Solveig hänvisar till samtals-
strukturen, som på så sätt upprätthålls under samtalets gång. Dessa ord
fungerar som en markering av att nu är det dags att gå vidare och som ett
startskott, eller initieringsmarkering, för nästa frågas bearbetning (jfr ex-
empel 2–3; 6–7; 14; 22).
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Låt oss titta på hur denna samtalsgenre initieras i samtalet i IP3:an där
Solveig inte har med sig frågor som hon själv på förhand formulerat, utan
en handledningen till antologin. (se ovan, s. 154):

Exempel 2 Samtalsgenren initieras utan upptryckta frågor:

1 Solveig: Det här är ju inte jag, det är ju länstrafiken som har skrivit den.

2 Danne: Får vi den.

3 Solveig: Den får ni och det är ju rätt så festligt för det är många helt nya
texter då nyproducerade texter och mm som till exempel.

4 Olle: Kartongmannen.

5 Solveig: Mikael Niemi, ehh Katarina Mazetti, Per Nilsson, Håkan Hellström,
Bengt Ohlsson det är de är ju såna här stora stora författare då som
det tillhör deras nyproduktion så de är ju inget så är det några
gymnasieelever också som har skrivit lite grann på slutet några upp-
satser och så som man får läsa.

Jag tänkte nu [med emfas] ni ska få, ni ska ha ett häfte här också.
[Delar ut] Den här texten av Johanna Nilsson kan ni slå upp, är det
den första eller. Jag tror det i alla fall. Och den går ju till så att eehh
jag tänkte att vi skulle läsa den högt bara eftersom ingen har läst den
förut och sen så ehh sen så dessutom kan man läsa den sen i dialog
det blir lite festligt då.

6 Danne: Mmm [utdraget med ironisk underton].

7 Solveig: Och läsa jag kan börja läsa om ni vill så får ni ta vid här sedan.

[Solveig börjar läsa texten, efterhand uppmanar hon några elever
och lärarkandidaten att också läsa. Sedan återupptas initieringen av
samtalsgenren efter läsningen och efter det att Solveig försökt hämta
in eleven Kalle som sitter utanför klassrummet och vägrar att komma
in och delta.]

8 Solveig: Ha! Jättebra. Det var ju fantastiskt bra som ni läste. Nu så ska vi.

9 Adam: Inlevelse.

10 Solveig: Ja, ja verkligen det blev ju nästan rena teatern faktiskt nu kan vi väl
kolla lite grann eh det finns en hand, den här boken har han fått va
och så finns det en handledning och jag tycker att många av de här
uppgifterna är väldigt bra och nu ska vi då försöka då och diskutera
den här texten, tänkte jag, på lite olika sätt och vis. Och har ni någon-
ting som ni tänkte på så kan ni ju komma med det men om vi tar om
vi tar, om vi tar eh, om vi tittar här i i på pappret här så står det [paus
7 sekunder; Solveig är böjd över handledningen och läser tyst]. Just
det det där kan vi ta sen [paus 19 sekunder under det att Solveig läser
handledningen]. Jo den första grejen jag tänkte på det var ju den här,
det var ju när jag när jag läste då, så var den här killen som eh. Han
han gav sig iväg mitt i natten, eh kom– ni ihåg varför han gav sig
iväg?

Ur samtalet om ”Att göra Skillnad” i IP3, 031215



161

Legitimeringen av det litterära innehållet för samtalet blir också vid detta
tillfälle en viktig del av initieringen av samtalsgenren. Solveig hänvisar till
att det är stora författare som ger ut sin nyproduktion.

Solveig delar ut handledningen på samma sätt som hon under initierings-
skedet vid övriga tillfällen delat ut sina tryckta frågor. När högläsningen är
avklarad och samtalet ska ta vid agerar Solveig som om hon inte har haft
handledningens uppgifter helt aktuella för sig. Efter det att hon just har
hävdat att ”många av de här uppgifterna är väldigt bra” gör hon två längre
pauser och läser igenom handledningen och antecknar. Sedan ställer hon en
fråga som hon formulerat under pausen, en fråga som inte finns med på
handledningen, om varför killen i berättelsen ger sig iväg mitt i natten (i
slutet av tur 10). Denna fråga är i linje med samtalsgenrens syfte att fast-
ställa säker kunskap och att kontrollera elevernas kunskap och läsförstå-
else. I andra samtalsgenrer med andra syften är det tänkbart att det skulle
uppfattas som onödigt att fastställa säker kunskap om ett relativt enkelt
händelseförlopp i en berättelse precis efter det att man tillsammans har läst
den. I denna samtalsgenre är detta förfaringssätt emellertid i samklang med
dess övergripande syfte. Handledningens uppgifter syftade däremot till att
initiera helt andra typer responser på novellen än den aktuella samtalsgenren
(se s. 154).

När den gemensamma högläsningen är avklarad och samtalet genom
samtalsgenren ska påbörjas markerar Solveig detta med ett ”Ha!”, som vi
tidigare sett används vid andra tillfällen i samtalsgenren för att markera
initiering – både av samtalsgenren som helhet men också av nya ämnen och
frågor under samtalets gång.

Upprätthållandet av samtalsgenren genom återkoppling till dess struktur
Efter initierandet av samtalsgenren och dess struktur görs med jämna mel-
lanrum återkopplingar till strukturen, genom hänvisning till frågan som
står på tur att behandlas, vilket på så sätt upprätthålla samtalsgenren. Jag
har tidigare nämnt att Solveig poängterat vikten av skolmässiga samtal med
tydligt fokus. I det sammanhanget framhåller Solveig att hon speciellt i
IP3:an behöver vara väl förberedd inför ett samtal, eftersom det annars
finns risk att samtalet spårar ut och bråk och våldsamheter kan uppstå.
Samtalsgenres struktur kan med andra ord ses som en disciplineringsresurs.
Återkoppling till samtalsgenrens struktur görs exempelvis när Solveig upp-
fattar att samtalet är på väg att förlora fokus. Det finns emellertid flera
exempel i mitt material på att Solveig disciplinerar sig själv i samband med
att hon gjort ett längre yttrande i form av exempelvis en miniföreläsning.
Detta sker i följande exempel när Solveig just hållit en miniföreläsning un-
der några minuter om Hemsöborna som naturalistiskt verk:
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Exempel 3 Återkoppling till samtalsstrukturen under samtalet, så att denna
upprätthålls

1 Solveig: Ha [emfas], nu får vi kanske gå vidare, det här hakar vi upp oss lite
på. Och ja, hur har livet förändrats för de flesta människor i Sverige,
i Sverige idag? Det här är ju en svensk bok, artonhundrasextio,
sjuttiotalet. Hur har det förändrat sig?
Ur samtalet om Strindbergs Hemsöborna i HP3, 031125

Med initieringsmarkören ”ha” drivs samtalet framåt, vilket, som sagt, görs
genom att återknyta till de utdelade frågorna som ger samtalsgenren struk-
tur. Solveigs användning av pronomenet ”vi” i yttrandet ”det här hakar vi
upp oss lite på” döljer det faktum att det är endast hon som talat och gjort
en utvikning från den påbjudna frågan som behandlas just då, nämligen
hur tjänstefolket på Hemsö levde. Solveigs återkoppling till samtalsstruktu-
ren i detta fall kan med andra ord ses som en självdisciplinering, där hon
korrigerar sitt eget beteende för att genomföra den påbjudna samtalsstruk-
turen. Denna självdisciplinerande korrigering framställs verbalt som en
kollektiv korrigering av ett gemensamt beteende.

Återkoppling till samtalsgenrens struktur i syfte att motverka att samta-
let flyter ut i ett ofokuserat prat med svag koppling till samtalets tema blir
uppenbar i IP3:ans samtal om novellen ”Att göra skillnad”. I detta fall
handlar återkopplingen om Solveigs försök att återupprätta den samtals-
genre som hon initierat men som killarna bjuder motstånd till att medverka
i genom att istället skapa en parodisk version av denna samtalsgenre, något
jag beskriver närmare längre fram. Solveigs försök till återkoppling till
samtalsgenrens struktur, och därmed en återupprättning av samtalsgenren i
fråga, går till på följande sätt:

Exempel 4 Återkoppling till samtalsstrukturen

1 Solveig: Ja det här verkar ni vara experter på nu tror jag att vi lämnar maten
eh mm.

2 Matte: [ohörbart] Har inte du vart med om det.

3 Solveig: Va?

4 Matte: Har inte du vart med om det, varm korv, bjuder ut dig på en varm-
korv, så.

5 Solveig: Om jag, om jag skulle acceptera det.

6 Matte: Ja, har du inte varit med om det sa ja.

7 Solveig: Det beror väl på vem som skulle bjuda ut mig förståss men.

Ur samtalet om ”Att göra Skillnad” i IP3, 031215

Försöket till återkopplingen sker i tur 1 genom orden ”nu tror jag att vi
lämnar maten eh mm”. De två sista ljuden ”eh mm” tolkar jag som uttryck



163

för tvekan inför hur återkopplingen till samtalsgenren ska initieras i denna
stund, men ljuden skapar också början till den paus som Solveig behövde
för att formulera sig verbalt inför återinitieringen av samtalsgenren. Detta
lyckas emellertid inte denna gång, eftersom Matte negligerar Solveigs ut-
tryckliga vilja att lämna samtalsämnet. Istället griper Matte initiativet ge-
nom att ställa en fråga till Solveig, innan hon hinner finna ord för en initie-
ring av ett nytt ämne, som skulle kunna bryta den parodiska variant av
samtalsgenren som under ett tag präglat samtalet. Utan de färdigformulera-
de frågorna tycks det bli mycket svårare att upprätthålla samtalsgenren.
Detta visar än en gång frågornas betydelse som disciplineringsresurs i detta
samtal.

Avslutande av samtalsgenren
På samma sätt som samtalsgenrens början markeras av initierandet av sam-
talsstrukturen via frågorna, markeras ett närmande av samtalsgenrens slut,
när den sista av de utdelade frågorna är besvarad. Detta sker i samtliga
analyserade samtal där samtalsgenren Det undervisande förhöret har ur-
skilts och där utdelade frågor strukturerat samtalet, vilket vi kan se i följan-
de exempel:

Exempel 5 Avslutande av samtalsgenren

1 Solveig: Mm ok eh eh budskapet har det kommit fram tycker ni?

2 Janne: Ja.

3 Solveig: Är det någon som har något annat att säga som ni tycker verkar vara
intressant att ta upp. [Paus 6 sekunder] Ok är ni förberedda för imor-
gon då?

Ur samtalet om Moores Bowling for Columbine i IP3, 031117

När Solveig formulerat den sista av de utdelade frågorna och via Jannes
svar konstaterat att eleverna uppfattar frågan som besvarad, lämnar hon
ordet fritt för att ge eleverna möjlighet att ta upp ämnen rörande filmen
som de genomgångna frågorna inte berört. Den efterföljande sex sekunder
långa pausen konstituerar samtalsgenrens slut vid detta tillfälle. Därefter
initierar Solveig ett helt annat ämne, och också en annan samtalsgenre, som
handlar om att klargöra praktiska förhållanden inför en provsituation da-
gen därpå i hennes andra ämne, Religion. Så fort Solveig initierar denna
nya samtalsgenre svarar flera av eleverna med att sträcka på sig och gäspa,
som om en spänning släppte när de lämnade samtalsgenren, Det undervi-
sande förhöret. Denna spänning kan delvis förklaras utifrån närvaron av
mig och mina två videokameror, vilket eleverna efteråt sa hade påverkat
dem till att vara något mer försiktiga än de vanligtvis var i klassrumskom-
munikationen.13
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Dominerande samtals- och frågemönster i samtalsgenren
De dominerande samtals- och frågemönster i samtalsgenren Det under-
visande förhöret är retoriska frågor, lotsning och miniföreläsningar. Dessa
språkliga mönster är nära förknippade med samtalsgenrens övergripande
syfte.  Detta syfte har jag tidigare beskrivit som att fastställa och förmedla
säker kunskap och att kontrollera elevernas kunskaper för att kunna iden-
tifiera kunskapsluckor, som kan ”fyllas igen” genom lärarens undervisning
i form av miniföreläsningar. I detta avsnitt lyfter jag också fram några vill-
kor gällande fördelningen av talutrymmet i samtalsgenren.

Retoriska frågor
Retoriska frågor utgör en grundstruktur i samtals- och frågemönstret inom
denna samtalsgenre. Läraren, Solveig, initierar samtliga frågor, med undan-
tag av samtalet om ”Att göra skillnad”, när eleverna initierar och etablerar
en parodisk version av samtalsgenren (jfr exempel 4). De retoriska frågorna
ligger som sagt i linje med samtalsgenrens övergripande syfte och går igen i
en del av de utdelade frågorna som strukturerar samtalsgenren, samt i följd-
frågor som Solveig formulerar under samtalets gång.

Retoriska och icke-retoriska frågor bland de utdelade frågorna
Även om det grundläggande samtalsmönstret för samtalsgenren är retoris-
ka frågor dominerar inte de retoriska frågorna i de utdelade frågorna vid en
textanalys av dessa:

Olika frågetyper bland de utdelade frågorna som strukturerar samtalsgenren

Frågetyp Bowling for Columbine Hemsöborna Kafka

Retoriska 1–9; 12–13; 15; 17 1 och 9 1; 3–7 10

Sonderande 9–10 2 8

Icke-retoriska 11, 14, 16 2–8 2; 8; 9

Däremot dominerar de retoriska frågorna i lärarens uppföljande frågor och
flera av de icke-retoriska frågorna på stencilen behandlas som retoriska,
alternativt transformeras till retoriska, under samtalets gång.

Exempel 6 Retorisk fråga i lärarens uppföljande fråga
1 Solveig: Mm, happ, bra och dåligt, det är vi också lite inne på. Bra tycker jag

att ni har sagt en del saker som var bra. Du var inne på det här att
man överförde kunskap, att man hade gemenskap i familjen. Förres-
ten det är ju det som är själva grundproblemet i det här första kapit-
let, att det är Gusten. Han har inte lust att hålla på med jordbruk,
det är det gården håller på att förfalla. Vet ni, vad vill han göra?
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2 Mia: Vill han inte ut på sjön?

3 Solveig: Ja, ja, ja han är ju sjökarl. Han vill fiska och hålla på med det där
med Norman.

Ur samtalet om Strindbergs Hemsöborna i HP3, 031125

Fråga 7) Vad tror du var bra och vad tror du var dåligt med livet på Hemsö?
har jag kategoriserat som en öppen fråga i schemat ovan. Detta på grundval
av användandet av orden du och tror, som jag menar implicerar syftet hos
frågan att lyfta fram enskilda elevers specifika tolkning, kunskap eller erfa-
renhet. Vi kan se hur Solveig, när hon initierar denna fråga i samtalet, hän-
visar till tidigare yttrande av en annan elev under samtalet som hon menar
är ett relevant svar på frågan. Utifrån detta svar, som handlade om kun-
skapstradering i samhället Hemsöborna skildrar, formulerar hon sedan en
retorisk följdfråga (tur 1), vars svar hon evaluerar som rätt med orden ”Ja,
ja” (tur 3). Därefter ger Solveig en miniföreläsning om det hon kallar för
grundproblemet i det första kapitlet i Hemsöborna, som de läst tillsam-
mans. Sedan ställer hon fråga sju ytterligare en gång – denna gång icke-
retoriskt – och en elev ger ytterligare en infallsvinkel på vad som var bättre
med livet på Hemsö i förhållande till vårt moderna liv idag. Samtalsrundan
utifrån fråga 7 slutar emellertid inte där, utan Solveig initierar ännu en gång
frågan med betoning på dess sista led:

Exempel 7 Retorisk fråga i lärarens uppföljande fråga
1 Solveig: Happ, dåligt då?

[Paus 9 sekunder; spridda fniss i klassen.]

2 Heinz: De är ganska isolerade.

3 Solveig: Ja, det är jobbigt.

[Paus 8 sekunder.]

4 Solveig: De är också väldigt beroende utav vädret va, bor man så där på en ö
just då när, när nu som det är nu va eller någon, några grader kallare
när isen varken bär eller brister. Hur ska de ta sig därifrån? Börjar
också bli slut på maten och kommer ni ihåg vad Madame Flod frå-
gade flickorna. Har ni med? Någon. Vikt som de skulle ta med sig
inte bara Carlsson. Vad var det som hon tänkte på som var viktigt?
Kika i boken [ohörbart]. Det kommer där i början och hon frågar.

5 Stina: Var det något nät eller något sådant där?

6 Solveig: Va?

7 Stina: Det var inte något nät eller något såndant där?

8 Solveig: Nej, det var inget fiskeredskap. Det var lite lyx. Hon frågade efter.
Har ni med? Socker och kaffe! Det var ju det som var lyxen, Ja det
frågar om såna här saker som de tycker är lyx va. Vad frågar, vad
frågar Ru nu ska vi se vem det är Rundqvist efter när han får ny, ny
sängkamrat. Vad frågar han efter om han hade? De är ju en viss.
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9 Kalle, Stina: Sprit

10 Solveig: Spriten! Det är ju en lyx med också väldigt nedbrytande grejer då
som han var han var säkert delvis ja alkoholberoende den här
Rundqvist. Han drack väl hela tiden när han kom åt. Men det var
väl det är den här liksom grejen. Det är inte fritt att bara gå och
handla, några gånger kan man få kaffe och socker och så där. Ha
[emfas] så det är ju ett tecken på att de är isolerade.

Ur samtalet om Strindbergs Hemsöborna i HP3, 031125

Återigen ger Solveig en miniföreläsning om de isolerade förhållandena på
Hemsö utifrån eleven Heinz’ svar på den icke-retoriska frågan. Solveig av-
slutar miniföreläsningen med en retorisk fråga om vad Madame Flod ville
att pigorna skulle ta med från land (tur 4). Solveig formulerar sin retoriska
fråga genom en icke-avslutad mening (Har ni med...?) som eleverna förvän-
tas fylla i med två ord (Kaffe och socker). När eleverna inte gör det uppma-
nar hon dem att titta i böckerna så att de kan fylla i meningen på det sätt
hon signalerat att hon önskar och upprepar som vi kan se sin retoriska
fråga i form av den icke-avslutade meningen. Stina gissar på nät (tur 5 och
7), men det är inte rätt svar, så Solveig ger ytterligare en ledtråd: ”Det var
lite lyx” (tur 8). Solveig använder sig med andra ord av den välkända peda-
gogiska taktiken lotsning (jfr s. 145), för att eleverna ska kunna medverka
i samtalet på det sätt hon önskar. Eleverna går emellertid bet på uppgiften
och Solveig själv yttrar det förlösande svaret: Kaffe och socker. Därefter
påbörjar hon en ny lotsningsrunda för att få reda på vad Rundqvist undra-
de om Carlsson hade med sig. Denna gång svarar Stina och Kalle, som vi
kan se, i korus med ett ord – spriten (tur 9). Detta bekräftar Solveig som
korrekt genom att upprepa det, för att sedan ge ytterligare en liten mini-
föreläsning om spriten i Rundqvists liv. Hon avslutar sedan samtalsrundan
utifrån fråga 7 med att återknyta till Heinz svar om att Hemsöborna levde
isolerade (tur 10).

Exempel 6 och 7 visar hur svaren på den icke-retoriska frågan bildar
utgångspunkt för retoriska följdfrågor enligt retoriskt frågemönster. I det
sista exemplet är det speciellt värt att notera de två längre pauserna på nio
respektive åtta sekunder. Jag tolkar dessa tystnader som avgörande för
Solveigs producerande av miniföreläsningar med avslutande retoriska frå-
gor. Pauserna indikerar störningsmoment i kommunikationen, genom elev-
ernas bristande verbala responser på de icke-retoriska frågorna. De reto-
riska frågorna tolkar jag som Solveigs strategi för att dra in eleverna i sam-
talet igen och därmed undanröja störningsmomentet i samtalet.

Många följdfrågor i samtalsgenren, oavsett om de följer de retoriska,
sonderande eller de icke-retoriska, handlar om att kontrollera elevernas
förståelse av enskilda ord:
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Exempel 8 Retoriska frågor i lärarens uppföljande frågor
1 Solveig: Vet ni vad ideal är förresten?

Ur samtalet om Moores Bowling for Columbine i IP3, 031117

1 Solveig: Vad heter det. Vet ni [ohörbart] det här ordet identitet, vet ni vad det
betyder?
Ur samtalet om ”Att göra Skillnad” i IP3, 031215

1 Solveig: Schäslongen då vad kan det vara för någonting?
Ur samtalet om Kafkas Förvandlingen i HP3, 040504

Jag har så visat hur störningsmoment i kommunikationen i form av pauser
och bristande verbala elevresponser föregick ett byte av samtalsmönster i
samtalsgenren, från icke-retoriska frågor till retoriska följdfrågor med lots-
ning och miniföreläsningar. Nu vill jag anföra ytterligare ett exempel på
hur initierandet av icke-retoriska frågor genom retoriska följdfrågor över-
går till ett retoriskt frågemönster i samtalet. Återigen besöker vi HP3:an
när de samtalar om Hemsöborna. Nu har de kommit till den icke-retoriska
frågan 8) Hur tror du att livet kommer att förändra sig för dig och dina
barn? Solveig uppmanar som vi snart ska se eleven Svenne att svara på
frågan:

Exempel 9 Retoriska frågor i lärarens uppföljande frågor
1 Solveig: Har ni haft några tankar, någon som har, när ni höll på med de här

frågorna i gruppen. Svenne har du några idéer om framtiden och.

2 Svenne: Om framtiden nu?

3 Solveig: Om barn och barnbarn och sånt.

4 Svenne: [Skratt]

5 Solveig: Kommer det att bli.

6 Svenne: Mer teknik, allt kommer att utvecklas, vi kommer göra allt för att
slippa få det jobbigt tror jag.

7 Solveig: Bekvämt?

8 Svenne: Ja.

9 Solveig: Ha, då måtte, vad är det för fara med det då? För fara med att få det
bekvämt?

10 Svenne: Nja man blir lat.

11 Solveig: Vad, vad pratar man mycket om idag?

12 Svenne: Hälsan.

13 Solveig: Hälsan ja! Stress då? Tror ni att det kommer att minska eller öka?

Ur samtalet om Strindbergs Hemsöborna i HP3, 031125
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Samtalsrundan utifrån fråga 8 börjar som sagt med en icke-retorisk, öppen
fråga där Solveig frågar Svenne om hur han ser på framtiden, men antar ett
retoriskt frågemönster när Solveig tydligt signalerar att hon vill att han ska
ge ett specifikt svar: ”hälsan”. Svennes första svar (tur 6) tycks utlösa Sol-
veigs initierande av det retoriska frågemönstret i samtalet, vilket då kon-
kurrerar ut det samtalsmönster hon initierade med sin icke-retoriska fråga.
Från att ha ställt en fråga som fokuserade Svennes tankar om framtiden,
vänds fokus nu till att fastslå ett rätt svar: hälsan – ett svar som ges legitimi-
tet genom en vag hänvisning till någon allmän debatt eller allmänt samtals-
ämne (tur 11). Denna förflyttning av fokus i samtalet kan också beskrivas i
termer av byte av samtalsmönster, vilket också förekom i det föregående
exemplet. Det iögonfallande i detta exempel är hur Solveigs byte av sam-
talsmönster med den retoriska följdfrågan utlöses av att hon håller tillbaka
den egna responsen på Svennes inlägg om den tekniska utvecklingen. Det är
tydligt att det är Solveig som kom att tänka på hälsofrågor när hon hörde
Svennes inlägg, men istället för att uttrycka denna tanke direkt som ett
reflekterande påstående så iklär hon sin respons den retoriska frågans form:
”Vad är det för fara med det då?” (tur 9) och ”Vad pratar man mycket om
idag?” (tur 10). Detta uppenbarligen för att Svenne ska uttrycka Solveigs
respons på hans inlägg. Att läraren håller tillbaka den egna spontana re-
sponsen utlöser i detta fall ett byte av samtalsmönster från icke-retoriska
frågor med öppna svar till retoriska frågor med givna svar.

De två senaste exemplen på introducerandet av ett samtalsmönster präg-
lat av icke-retoriska frågor med öppna svar som övergår till retoriska frå-
gor med givna svar kan också ses som exempel på hur ett dominerande
samtalsmönster smyger sig tillbaka in i samtalet när ett inom samtalsgenren
mindre vanligt samtalsmönster blivit introducerat. I synnerhet sker detta
när det förekommer olika typer av störningar såsom pauser där uteblivna
elevresponer samlas, eller vid lärarens återhållande av sina egna spontana
responser.

I det sista exemplet sker dock ytterligare ett byte av samtalsmönster, när
Solveig återgår till att ställa en i min tolkning förment icke-retorisk fråga:
”Stress då? Tror ni att det kommer att minska eller öka?” (tur 13) som
dock besvaras av Svenne som vore den en icke-retorisk fråga:

Exempel 10 Samtalsmönstrets konstituering i samspel
1 Solveig: Hälsan ja! Stress då? Tror ni att det kommer att minska eller öka?

2 Svenne: Minska.

3 Solveig: Mm. Varför det då?

4 Svenne: Jo men allt kommer att bli så mycket behändigare.

5 Magnus: Exakt.
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6 Solveig: Behändigare?

7 Svenne: Man kommer att göra, man kommer att kunna trycka på en knapp
och eller vad som helst komma, en mobiltelefon inopererad program-
merat inne i fingret eller så där.

8 Solveig: Ja, ja, ja , det är liksom inte alls att gå tillbaka till mjölka kor och
mata tuppen och.

9 Svenne: Det tror jag inte.

10 Solveig: Det tror ni inte.

Ur samtalet om Strindbergs Hemsöborna i HP3, 031125

Jag uppfattar Solveigs inledande fråga som förment icke-retorisk, eftersom
den ansluter till det innehåll som hon just slagit fast som säker kunskap
med hjälp av den retoriska frågan: Det är skadligt med teknisk utveckling
eftersom det gör oss bekväma och det är dåligt för vår hälsa. Följdfrågan
om stress är, som jag ser det, en fortsättning på det föregående. Svenne svar,
att stressen kommer att minska bryter därmed mot det initierade samtals-
mönstret samtidigt som det ifrågasätter det som precis slagits fast som sä-
ker kunskap. I stället kan vi se hur Svenne för fram den motsatta stånd-
punkten, att den tekniska utvecklingen kommer att gynna vår hälsa efter-
som stressen kommer att minska. Svennes motstånd mot såväl påbjudet
samtalsmönster som påbjuden kunskap initierar det icke-retoriska samtals-
mönstret, som därefter reglerar samtalet en stund. Vi ser exempelvis hur de
frågor Solveig ställer i anslutning till detta är av icke-retorisk art. Exemplet
visar hur etablerandet av samtalsmönster sker i aktörernas samspel och hur
initierandet av ett specifikt samtalsmönster inte nödvändigtvis lyckas bero-
ende på aktörernas responser.

Retoriskt frågemönster med dialogiskt uppbyggda elevresponser
Det faktum att samtalsmönstret i samtalsgenren domineras av retoriska
frågor med givna svar innebär emellertid inte att interaktionen är fullstän-
digt monologisk, för att anknyta till Dysthes bakhtinskt inspirerade voka-
bulär (1996). Detta är speciellt tydligt när killarna1 i IP3:an samtalar om
Bowling for Columbine. I detta samtal byggs svaren till de utdelade frågor-
na upp dialogiskt genom killarna överlappande responser, som i detta fall
när de behandlar fråga 2) Vad hände i Colombine [felstavat i original] den
20/4 -99?
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Exempel 11 Dialogiskt uppbyggda elevresponser i ett retoriskt frågemönster
1 Solveig: Eh så vad var det nu, är det nu som är själva kärnan i den här filmen,

som hände i Columbine?

[Paus 4 sekunder.]

2 Petter: Det var väl den där.

3 Olle: Skottlossning.

4 Petter: Skottlossning.

5 Janne: I skolan.

6 Solveig: Just det.

7 Danne: Två elever som hade med sig vapen sköt och tog gisslan och det.

Ur samtalet om Moores Bowling for Columbine i IP3, 031117

Precis före introducerandet av denna fråga i samtalet betonar Solveig att
eleverna inte behöver räcka upp handen för att svara på frågorna, utan
istället kan ta ordet när de vill svara. Detta uppfattar jag som en viktig
förutsättning för killarnas möjlighet att delta i samtalsgenren och i dess
samtalsstruktur utifrån deras egna villkor. Det dialogiska sättet att svara på
frågorna, som vi ser i exemplet ovan, kan ses som elevernas sätt att hantera
sin osäkerhet inför det förväntade svaret. I exemplet kan vi se hur en paus
på 4 sekunder följer efter det att Solveig introducerat frågan. Petter bryter
tystnaden genom att försiktigt antyda en början till svar: ”det var väl den
där” (tur 2). När Olle därefter fyller i med ”skottlossning” (tur 3) uppfattar
jag det inte som att han avbryter Petters försiktiga början till svar, utan just
ansluter till det genom att bidra med ytterligare lite information, när Petter
tvekar något. Därefter upprepar Petter ordet ”skottlossning” (tur 4); en
upprepning som fungerar som en bekräftelse av Olles yttrande. Sedan trä-
der Janne in i det kollektiva byggandet av svaret och berättar var det ägde
rum ”i skolan”(tur 5). Tillsammans har de givit ett svar som Solveig evalu-
erar som korrekt med orden ”just det”(tur 6). Detta följs sedan av en sam-
manfattning av svaret av Danne, som också fyller på med ny, mer detalje-
rad, information (tur 7).

Killarna påminner om en kör vars olika toner bidrar till melodin. Osäker-
heten hos killarna angående de rätta svaren på frågorna kan förstås utifrån
att de endast sett igenom dokumentären en gång, uppdelat på tre olika till-
fällen. Detta kan troligtvis ha resulterat i en något fragmentariskt reception
hos många av eleverna av en dokumentär som redan från början är späckad
av information och innehåller många snabba klipp. Detta är en rimlig för-
klaring till att vissa av frågorna var svåra för eleverna att svara på (exempel-
vis frågorna 1–5 och 12, se s. 153–154). Andra frågor var svåra att svara
på, eftersom de krävde bakgrundskunskaper som inte filmen på något tyd-
ligt sätt gav (exempelvis frågorna 6 och 13, se s. 153–154). Detta visar att
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dialogicitet inte nödvändigtvis behöver vara knutet till klassrumssamtal
dominerade av icke-retoriska frågor (jfr Dysthe 1996; Nystrand 1986), utan
att dialogiska kvaliteter kan finnas närvarande mitt i det retoriska
frågemönstret.

Också nästkommande exempel från HP3:ans samtal om Hemsöborna
vittnar om dialogiskt uppbyggda elevresponser i IRE-sekvenser (jfr Exem-
pel 12 Litteraturen som kunskapskälla).

Litteratur- och kunskapssyn i samtalsgenren
Litteratur och litterära objekt ses dels som en kunskapskälla, dels som ex-
empel ur litteraturhistorien inom den här samtalsgenren. Litteratur som
kunskapskälla är som vi tidigare sett ett centralt begrepp både i svensk-
ämneskonceptionen Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne (jfr kap. 3,
s. 52–53) och i beskrivningen av B-kursens innehåll i kursplanen för ämnet
Svenska (jfr kap. 4, s. 68).

Litteraturen som kunskapskälla
Synen på litteraturen som kunskapskälla är exempelvis tydligt närvarande i
samtalet om Hemsöborna i HP3:an. Detta märks inte minst i den första av
de upptryckta frågorna för samtalet: 1) Hur levde tjänstefolket på Hemsö?
Ge exempel på hur de sov, vad de åt. Vilken fritid de hade och hur de arbe-
tade? Frågans behandling under samtalet bekräftar också detta:

Exempel 12 Litteraturen som kunskapskälla
1 Solveig: Då börjar vi med första frågan då. Hur levde tjänstefolket på Hemsö?

Eh vi läste ju första kapitlet och där såg man ju ganska väl hur de
levde.

[Spritt dämpat mummel bland eleverna.]

2 Solveig: Förstår ni det där tjänstefolk vad det betyder? Hur de skilde sig mot
olika yrken då kan man väl säga då eller. Vad gör tjänstefolk. Vilka
var de?

3 Lotta: De var väl drängar och pigor?

4 Kalle: De som arbetar mest.

5 Solveig: Ja, de som arbetar, de som är anställda på gården kan man väl säga.
Och hur levde de då som anställda där?

6 Lotta: Ja.

7 Kalle: De levde ganska enkelt, spartanskt så där.

8 Stina: Trångbodda oftast.

9 Lotta: De levde tillsammans. De var ju tillsammans hela tiden.

10 Solveig: Ja.

11 Lotta: De sov och arbetade och var tillsammans.

12 Solveig: Det stämmer.

Ur samtalet om Strindbergs Hemsöborna i HP3, 031125
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Av exemplet framgår det hur det inom samtalsgenren tas för givet att det är
möjligt att vaska fram historisk kunskap ur det litterära objektet – i detta
fall kunskap som rör historiska fenomen, nämligen hur tjänstefolk levde i
slutet av 1800-talet i Stockholms skärgård. Detta förstärks längre fram i
samtalet när de icke-retoriska frågorna behandlas, exempelvis fråga 3) Tror
du att denna typ av liv finns idag? och fråga 7) Tycker du att det är roligt att
få veta hur det var förr?14 Med dessa frågor blir det tydligt att fokus i sam-
talsgenren inte ligger på hur ett historiskt samhälle gestaltas i det litterära
objektet (det vill säga som litterärt fenomen), utan det historiska samhället
som sådant (det vill säga som historiskt fenomen). Denna litteratursyn blir
extra tydlig i samtalet om Hemsöborna. Verket som litterärt objekt fokuse-
ras tydligare när det ska bestämmas litteraturhistoriskt, i synnerhet i termer
av epoktillhörighet, men ibland också i termer av genrebestämning.

Exempel 13 Litteraturen som genre
1 Solveig: Eh vad jag, jag funderar på. Om vi skulle ge den, vilken genre tillhör

boken. Anders har du någon uppfattning? Vad skulle det vara för
genre?

2 Anders: [mycket tyst] Nej, jag vet inte.

3 Solveig: Är det en realistisk bok?

4 Anders: Jo, sådär kanske.

5 Solveig: Jo, Maria vad säger du?

6 Maria: Ingen aning.

7 Solveig: Du är inte riktigt, du har inte riktigt kläm på det där.

8 Lotta: Men det som vi läst än så länge tycker jag man kan säga är realistiskt
men nu har de ju bara beskrivit liksom hur de ser ut och, och lite så
där. Då tycker jag att det är lite mer.

9 Solveig: Det är realism, ja.

10 Lotta: Än så länge, men vi har ju bara läst första kapitlet så vi har ju inte
kommit i det andra än.

11 Solveig: Ja, just det är sedan är det ju. Ja, dialogen är ju ganska exakt. Det
kanske [ohörbart]. Men [Solveig introducerar ett helt nytt ämne, med
vilket hon legitimerar boken].

Ur samtalet om Strindbergs Hemsöborna i HP3, 031125

Bestämningen av verkets genre och dess plats i litteraturhistorien diskuteras
inte i förhållande till litteratursynen där det litterära objektet ses som
kunskapskälla. Det närmaste en sådan uttalad koppling Solveig kommer i
exemplet ovan är när hon påpekar att dialogen är exakt. Detta skulle kun-
na förstås som ett fastställande av att denna skönlitterära roman genom sin
realistiska och naturalistiska genretillhörighet är trovärdig också som his-
torisk källa, eftersom en förståelse av denna genre är att den eftersträvar en
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dokumentär avbild av verkligheten, som i den exakta dialogen. Denna kopp-
ling är, om den var avsedd, synnerligen vagt formulerad.15

Den essentiellt säkra kunskapen
Den kunskap som ska vaskas fram ur litteraturen ses vidare som en essenti-
ellt given och fast entitet, vilket är i linje med samtalsgenrens övergripande
syfte att fastställa och förmedla säker kunskap; en kunskaps- och litteratur-
syn som ryms inom ämneskonceptionen Svenska som det högre bildnings-
ämnet (jfr s. 50–51). Litteraturen och litteraturläsning blir således ett medel
för att kunna fastställa en sådan form av kunskap. Utrymmet för kritik är
begränsat gällande den säkra kunskap som fastställs i samtalsgenren. Om
den säkra kunskapen kan kritiseras är den givetvis inte lika säker längre.
Ett tydligt exempel på detta är när Solveig håller en miniföreläsning som
legitimerar Hemsöborna som litterärt objekt. Detta sker strax efter att elev-
en Petter i samtalets slutfas har uttryckt indirekt kritik mot hennes val av
litterärt objekt för samtalet genom att föra fram åsikten att det gammalmo-
diga språket i Hemsöborna gör hela verket meningslöst. Han menar att det
skulle ha varit bättre om de istället fått läsa en modernare version som var
språkligt anpassad till vår tid, eftersom han uppfattar att den ursprungliga
texten inte går att förstå. Eleven Stina påpekar i detta sammanhang att
språket i boken innehåller många metaforer, vilket Solveig följer upp i föl-
jande miniföreläsning:

Exempel 14 Det litterära innehållet ges legitimitet
1 Solveig: [Med emfas och myndig stämma]: Ha, jo det är, det är ju Strindberg.

Det är ju en mästare. Det är ju Strindberg ni har läst nu. Ni har ju
läst en svensk mästare kan man ju säga. Ja, eh, men alltså, det är, det
är ju en mycket bra synpunkt där Petter att de kanske skulle ta en
annan version men vi tog ju den vi har här på skolan då.
[…]
Ja, just det, ä sen är det ju. Ja dialogen är ju ganska exakt. Det kan-
ske [ohörbart]. Men ni vet att Strindberg skrev den här på fjorton
dagar den här boken nere i Schweiz. Alltså han hade varit där på
sommaren om det innan eller något år innan, där han alltså hade
skrivit den där då i Schweiz och skrev den. Det var nämligen så att
häromkvällen så hade de intervjuat den L [tvekan] GW Persson hette
han det?16

2 Stina: Mm.

3 Solveig: Och han hade skrivit en bok på 24 dagar. Då sa han att den är bara
hälften så bra som Hemsöborna som Strindberg skrev på fjorton
dagar nere i Schweiz, så det, man kommer att hänvisa ofta till den
här boken va, så att man, så nu har ni i alla fall fått lite grann insätt-
ning i den här.

Ur samtalet om Strindbergs Hemsöborna i HP3, 031125
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Med draghjälp från den välkände kriminologen Leif G W Persson ges så-
lunda Hemsöborna, och kunskapen som kan vaskas fram ur den, legitimi-
tet. Även om Solveig i en bisats lyfter fram Petters kritik som ”en mycket
bra synpunkt” (tur 1) fungerar hela yttrandet som en moteld mot samma
kritik, eftersom bokens legitimitet slås fast, inte minst genom att den sägs
vara en bok ”man kommer att hänvisa till ofta” och som eleverna därför
behöver få ”lite grann insättning i”. I två tidigare exempel har jag visat hur
framhållandet av det litterära innehållet/dokumentären Bowling for
Columbine legitimerades som betydelsefullt under initieringen av samtals-
genren (jfr exempel 1 och 2). Legitimeringen av det litterära innehållet i
samtalsgenren blir viktigt utifrån det övergripande syftet att fastställa säker
kunskap; om det litterära objektet inte äger legitimitet kan knappast säker
och giltig kunskap produceras i relation till det. Detta kan förklara varför
Petters kritik mot Hemsöborna avfärdas av Solveig genom en legitimering
av verket. Hon bemöter senare kritiken som giltig när hon under de efter-
följande lektionerna lägger om sin undervisning och tillmötesgår elevernas
begäran att få se delar av den filmatiserade tv-produktionen av Hemsöborna.
Detta skeende tolkar jag som att det blev svårt att ta Petters kritik på allvar
inom samtalsgenren Det undervisande förhöret som bygger på att behandla
litteratur med legitim status för att kunna fastställa säker kunskap. Väl
utträdd ur denna specifika samtalsgenre blev Petters kritik utgångspunkten
för en kursändring i de fortsatta studierna i ämnet Svenska under den när-
mast efterföljande tidsperioden.

Fastställandet av säker kunskap med annan kunskapskälla än litteraturen
Det mesta som kommer upp inom samtalsgenren presenteras eller fastställs
som säker kunskap, men långt från alltid är litteraturen källan till denna
säkra kunskap. Ibland är objektet för fastställandet av kunskap oväntat,
åtminstone i relation till tematiken i det litterära verket. Ett exempel på
detta är när Solveig berättar hur afrikaner vill sova – ett ämne som kom
upp i relation till hur tjänstefolket sov på Hemsö och hur sovvanorna har
ändrats i Sverige sedan dess:

Exempel 15 Fastställande av säker kunskap om afrikaners sovvanor
1 Solveig: Eh eh det är ju kul att veta att det är så här, att det är så här, och så

har ju de flesta jorden. [Familjärt tonläge.] Det kan jag ju berätta lite
för er [litet skratt] att om afrikaner kommer till Sverige, så, så, så, så
är de i grupp, till exempel 4 tjejer i en kör till exempel. Så ger man
dem varsitt eget rum på ett hotell, då tänker de: Gud vad har jag
gjort för ont. Får man inte sova ihop, varför måste jag sova ensam?
De tycker att det är obehagligt att sova en, det är inte säkert att alla
har det så i Afrika, men jag har hört, alltså, jag har hört, de är så
vana att man alltid lever tillsammans, så de tycker det är plågsamt,
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svårt att sova om man har, ingen annan är i rummet, inga andra ljud
från människor och så, men så tycker inte vi, ofta säger man att man
får betala extra för ett eget rum istället här. Så det är lite olika
kulturer. Ähh, ja nästa fråga då, någon som inte har, nej, Magnus
kanske tror du att livet kommer att förändra sig i framtiden för dig?

Ur samtalet om Strindbergs Hemsöborna i HP3, 031125

Även om Solveig i en bisats skjuter in att ”det är inte säkert att alla har det
så i Afrika”, så presenteras påståendet som helhet som en beskrivning av
hur det är, eller för att använda Solveigs egna ord: ”det är ju kul att veta att
det är så här”. Faktaprägeln kvarstår trots att påståendet innehåller en del
stilistiska, narrativa markörer som kanske inte vanligtvis förekommer i fak-
tapåståenden, utan är vanligare i fiktiva sammanhang eller i vardagliga sam-
talsgenrer. Då avser jag närmast sådant som det familjära tonläget (”Det
kan jag ju berätta lite för er [litet skratt]”), hörsägens- eller skvallermarkör
(”Det kan jag ju berätta lite för er”; ”men jag har hört, alltså, jag har hört”)
och det fiktiva exemplet (”så är de i grupp, till exempel 4 tjejer i en kör till
exempel”). Där äger dessutom ett skifte i berättarperspektiv från tredjeper-
son till förstaperson rum (”då tänker de: Gud vad har jag gjort för ont. Får
man inte sova ihop, varför måste jag sova ensam? De tycker att det är obe-
hagligt att sova en […] så de tycker det är plågsamt, svårt att sova om man
har, ingen annan är i rummet, inga andra ljud från människor och så” [min
kursivering]). Trots att påståendet rymmer dessa stilmarkörer och fiktiva
inslag presenteras det genom yttrandets inramning som en faktakunskap
om världen. Vi ser hur Solveig inleder påståendet med att säga att det är
roligt att veta hur det är och att hon sedan avslutar påståendet med ”det är
lite olika kulturer” [min kursivering]. Stilmarkörerna som jag analyserat
ovan som bland annat fiktionskonnoterande fungerar i detta sammanhang
som en hjälp att skapa trovärdighet till påståendets egenskap av just fakta-
påstående. För att ta ett exempel: det inskjutna förstapersonsperspektivet
”Gud vad har jag gjort för ont” skapar en känsla av att berättaren, i detta
fall Solveig, har varit med när ett sådant yttrande fällts. Dessa stilmarkörer
hjälper därmed till att fastställa detta faktapåstående som säker kunskap.

Det är emellertid värt att notera att påståendet inte endast presenteras
som säker kunskap, utan också tas emot så inom denna samtalsgenre. Ingen
ifrågasätter påståendets faktamässiga rimlighet eller framför alternativa sätt
att se på temat. Av citatet framgår att Solveig efter detta påstående utan
paus går över till nästa fråga, vilket kan förstås som ett sätt att signalera att
detta är inget att diskutera – kunskapens fastställs med andra ord återigen
som odiskutabel och bortom kritik. I andra samtalsgenrer i andra mänsk-
liga verksamhetsområden är det inte svårt att föreställa sig att detta påstå-
ende skulle möta på motstånd och bli ifrågasatt.
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Livserfarenheter som källa för fastställandet av säker kunskap
Elevers livserfarenheter används också för att fastställa säker kunskap inom
samtalsgenren. Sålunda betraktas elevernas erfarenheter i vissa lägen som
en kunskapskälla, som används dels för att bekräfta den litterära textens
trovärdighet och därmed legitimitet, dels för att fastställa generell kunskap
om hur det är på olika sätt för (unga) människor. När livserfarenheterna
används för det senare syftet får eleverna inta rollen som språkrör för sin
generation. Det följande skeendet i IP3:an, när de samtalar utifrån novel-
len, ”Att göra skillnad i världen”17, belyser hur elevernas läserfarenheter
bemöts och hur deras livserfarenheter används för att fastställa en specifik
säker kunskap:

Exempel 16 Fastställandet av säker kunskap utifrån elevernas erfarenheter:
1 Solveig: Jo den första grejen jag tänkte på det var ju den här, det var ju när jag

när jag läste då, så var den här killen som eh han, han gav sig iväg
mitt i natten, eh kom ni ihåg varför han gav sig iväg?

2 Danne: Hans föräldrar bråkar.

3 Solveig: Ja, just det.

4 Olle: Ja så hans syster hade flyttat hemifrån, han mådde väl dåligt över
det.

5 Solveig: Mm.

6 Olle: Kraken.

7 Solveig: [Skratt] Nej men du, det här med systern, det här med systern du tror
inte. Det stod ju ganska väl beskrivet i texten men du håller inte med
om att det kan vara så, att man kan ha bra förtroende mellan syskon
eller.

8 Olle: Jo, man kan ha bra förtroende men det är ju typ ååååh [ohörbart].
Hon flyttar ihop med sin kille, jaha och.

9 Solveig: Men kan man inte känna liksom, men gud han kanske inte var färdig
för [min anmärkning: att hon skulle] att bilda familj.

10 Olle: Ja, han kanske kände sig ensam.

11 Solveig: Ja, men kan man inte, kan man inte, kan man inte känna det som.
Jag känner i alla fall igen mig som lite som förälder i alla fall känner
man igen sig.

12 Olle: Jag vet inte hur jag skulle vara för jag har fem, fyra syskon.

[Sedan följer en längre passage när Solveig frågar flera elever om
deras syskon, om de flyttat, hur de kände då, om de har yngre eller
äldre syskon, om de bråkar med sina syskon, hur det är om de inte
har syskon, om kompisar kan vara som syskon. Här påpekar Solveig
också att ”man tycker att det liksom är normalt det man har tror jag
men det är en väldig skillnad vad man tycker,” men före nästkom-
mande tema introduceras i samtalsgenren slår Solveig dock fast.]
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13 Solveig: Klart om man är äldsta syskonet, då, då tycker om man flyttar först,
tycker man att det är skönt att flytta hemifrån. Är det någon som är,
äldsta syskonet som har flyttat. [Tittar över killarna] nej, det är det
inte, jo du nej.

14 Matte: Man kan tänka sig [ohörbart].

15 Solveig: Men du är äldst Matte.

16 Matte: [ohörbart] det vore perfekt.

17 Solveig: Ja du ser, det är ju skönt, men om däremot, om någon, om man blir
kvar i familjen då saknar man ju det.

Ur samtalet om ”Att göra Skillnad” i IP3, 031215

Jag har redan tidigare diskuterat den fråga som Solveig initierar denna
samtalsrunda med (”kom ni ihåg varför han gav sig iväg?”) och påpekat att
det kontrollerande inslaget i frågan är i linje med samtalsgenrens övergri-
pande syfte, nämligen att förmedla och fastställa säker kunskap och kon-
trollera elevernas kunskap. Därefter kan vi se hur Olle inte endast svarar på
Solveigs fråga, genom att återberätta den delen av handlingen, utan också
avger en personlig, om än minimalistisk, värderande kommentar av hand-
lingens innehåll genom ett enda ord: ”Kraken”. Detta yttrande tas emot av
Solveig som om det vore en allvarlig kritik mot textens trovärdighet och
hon börjar ställa frågor om det inte är troligt att bli ledsen om ett syskon
flyttar iväg. Här vill jag speciellt uppmärksamma hur Solveig börjar tala
och fråga om detta ur ett generellt perspektiv, hur är det när syskon flyttar
hemifrån. Vi kan se i exemplet hur Olle i tur 8 värjer sig mot Solveigs gene-
rella perspektiv och försöker återföra diskussionen till texten, närmare be-
stämt till det specifika ställe som han ironiserat kring, som han tycker är
överdrivet beskrivet i texten. Solveig ställer ytterligare en generell fråga
(”kan man inte känna så”), varpå Olle ännu en gång svarar genom att hän-
visa direkt till texten. Denna gång tillmötesgår Olle Solveig genom att ge en
tolkning som visar att han inte ifrågasätter textens trovärdighet: ”Ja, han
kanske kände sig ensam.” Solveig fortsätter dock att ställa snarlika, gene-
rella frågor för att fastställa om det är rimligt eller orimligt att känna som
killen i berättelsen gör. Vi kan alltså se hur Solveig lämnar texten för att
upprätta textens trovärdighet genom att använda sina egna och elevernas
erfarenheter som kunskapskälla för fastställandet av säker kunskap. Olles
textriktade kommentarer följs däremot inte upp av Solveig. Istället möter
Olle henne ännu en gång, genom att lämna texten och berätta om sin erfa-
renhetsgrund gällande syskon, varpå Solveig frågar de flesta killarna i klas-
sen om hur de har det med sina syskon, etc. I detta sammanhang påpekar
också Solveig att hur man upplever det med sina syskon beror på hur man
har levt tillsammans. Denna relativiserande kommentar antar funktionen
av en brasklapp, när Solveig i sin sammanfattning av samtalsrundan ändå
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slår fast hur det generellt är när ett äldre syskon flyttar hemifrån – ett påstå-
ende som hon bekräftar genom Mattes erfarenhet (tur 17). Således har säker
kunskap fastställts samtidigt som texten återfått sin trovärdighet – eftersom
denna kunskap bekräftar det texten beskriver och därmed underminerar
Olles ironiska kommentar som startade hela proceduren.

Motstånd mot att delta i samtalsgenren
Av det beskrivna händelseförloppet när IP3:an samtalade om novellen ,”Att
göra skillnad” kanske det låter som att Solveigs fastställande av säker kun-
skap avlöpte som en framgång vid detta tillfälle, med tanke på att den fast-
ställda kunskapen avvärjde den kritiska synpunkten mot textens trovärdig-
het. Så fortlöper dock inte händelseförloppet därefter, utan killarna börjar
skämta om att de vare sig skulle sakna föräldrar eller syskon, varpå Solveig
backar ännu en gång och får ge upp sitt försök att fastställa säker kunskap
i frågan. Istället återkommer hon ännu en gång till att hur var och en ser på
frågor om familjerelationer handlar om vilka livserfarenheter man bär med
sig. Solveigs retirerande från positionen där hon hävdat textens innehåll
som säker kunskap som beskriver en generell norm för reaktionsmönster
hos ett kvarvarande syskon när ett äldre flyttat hemifrån, till en relativiser-
ande position där hon framhåller att hur man uppfattar dessa frågor beror
på tidigare livserfarenheter, kan ses som ett försök att ändå rädda textens
trovärdighet. När killarna inte instämmer i beskrivningen att de skulle bli
ledsna om de skildes från föräldrar eller syskon, vilket därmed omöjliggör
ett fastställande av säker kunskap utifrån elevernas erfarenheter som styr-
ker textens beskrivning, blir den relativiserande positionen den enda möjli-
ga för att upprätta trovärdigheten hos texten.

Slaget är dock inte över med det, utan Solveig initierar ännu en samtals-
runda i syfte att fastställa säker, odiskutabel kunskap utifrån killarnas
livserfarenheter:

Exempel 17 Att fastställa säker kunskap utifrån elevernas livserfarenheter
1 Solveig: Nu pratar vi lite generellt då. Det är svårt eftersom i och med att det

är sådana här personliga saker. Fungerar det där om man om man
vill ha en tjej att man bjuder henne på bio funderar jag på.

Ur samtalet om ”Att göra Skillnad” i IP3, 031215

När Solveig vädjar till killarna i exemplet att ”nu pratar vi lite generellt”
bör detta förstås mot bakgrund av att en av killarna precis innan riktade ett
grovt skämt mot en annan elev, vilket en tredje elev definierade som ett
personangrepp. Jag har i beskrivningen av IP3:an lyft fram att Olle menar
att det är vanligt förekommande med grova skämt och trakasserier bland
eleverna i klassen; en bild av klassen som också Solveig indirekt bekräftar i
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sin beskrivning av gruppen. Både Solveig och Olle framhåller också att kon-
flikter och frustrationer i klassrummet kan urarta i våldsamheter. Att hålla
diskussionen på en generell nivå innebär emellertid inte, som vi kan se i
exemplet, att Solveig undviker att fråga efter killarnas livserfarenheter.
Tvärtom frågar hon efter deras livserfarenheter för att fastställa säker och
generell kunskap, vilket vi också sett i föregående exempel (jfr exempel 16).
I händelseförloppet som följer efter den fråga som Solveig initierar i senaste
exemplet möter emellertid inte killarna Solveig seriöst, utan avfyrar en serie
skämt om att bjuda en tjej på bio. De skämtar om att gå till speciell biograf
känd för sina smala konst- och kvalitetsfilmer, en otänkbar handling bland
killarna som därför finner tanken mycket roande och de skämtar om att
bjuda ut henne på en fin måltid efter biobesöket på exempelvis Mac Do-
nalds, Max eller Sibyllas, etc. etc. Skämtandet tycks vara ett effektivt sätt
för killarna att bjuda motstånd mot samtalsgenrens krav på dem att dela
med sig av sina livserfarenheter för att fastställa säker kunskap. Här blir
det tydligt att läraren förvisso kan initiera en speciell samtalsgenre, men
kan däremot inte realisera den med mindre än att eleverna samspelar och
deltar. Under detta samtal initierar och etablerar killarna istället en paro-
disk version av samtalsgenren Det undervisande förhöret. Solveig deltar
också stundtals i killarnas parodiska version och skrattar tillsammans med
eleverna åt deras skämt, men försöker ändå gång på gång att återinföra
samtalsgenren, Det undervisande förhöret. I exempel 4 ovan kan vi se hur
Solveig försöker bryta killarnas parodiska samtalsgenre och återinföra Det
undervisande förhöret, vilket hon inte lyckades med den gången. I den pa-
rodiska samtalsgenren är det istället eleven Matte som frågar Solveig efter
hennes livserfarenheter, men inte i syfte att fastställa säker kunskap, utan i
syfte att producera skämt. Solveig bjuder i sin tur motstånd mot killarnas
parodiska genre genom att svara allvarligt, som om hon inte förstod den
skämtsamma avsikten med frågan. Strax därefter gör Solveig ett nytt för-
sök att återinföra samtalsgenren, Det undervisande förhöret, när eleverna
med skämten flyttat sig och tjejen från biografen till en tänkt tv-soffa fram-
för videon:
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Exempel 18 Försök att återinföra samtalsgenren
Det undervisande förhöret
1 Solveig: Det var ju, det var ju en gång så här nationellt prov man fick skriva

och det var om olika medier så var det så här.

2 Matte: [Ohörbart.] Så man fick supa.

3 Solveig: Nej det, nej, nej, fick man välja mellan video eller bio man skulle
argumentera för vilket skulle vara bäst video eller bio har ni, har ni
någon uppfattning om det.

4 Danne: Video är ju bra för det, för då är man ju redan hemma hos någon
[ohörbart].

5 Matte: [Skratt.] Ja, det för kan ju inte sluta på ett sätt det går ju bara längre
och längre.

Ur samtalet om ”Att göra Skillnad” i IP3, 031215

I exemplet är det tydligt att Matte sina yttranden (tur 2 och 5) kämpar för
att samtalet ska fortsätta inom den parodiska samtalsgenren, medan Dan-
nes yttrande (tur 4) kan fungera i både den parodiska versionen och i sam-
talsgenren, Det undervisande förhöret. Ännu en gång misslyckas Solveig
med att återinföra den samtalsgenre hon försöker initiera med sina frågor
och killarna fortsätter i samma skämtsamma stil ett tag till. Därefter använ-
der sig Solveig kraftfullt av de vokala markörer som vi sett ackompanjerat
initieringen av samtalsgenren:

Exempel 19 Återinförandet av samtalsgenren Det undervisande förhöret
1 Solveig: [Emfatiskt.] Ja, eh, ok, eh, sen stod det någonting om att kväva ens

drömmar. Har ni varit med om att folk vill kväva ens drömmar.

Ur samtalet om ”Att göra Skillnad” i IP3, 031215

Vid detta tillfälle lyckas Solveig återinföra samtalsgenren, Det undervisan-
de förhöret, som samtalet sedan förs genom en längre stund, tills killarna
istället börjar diskutera gripandet av Iraks före detta president Saddam
Hussein, vilket jag ser som ett utträde ur samtalsgenren, eftersom samtalet
inte längre handlar om att fastställa säker kunskap, utan att mer löst delge
varandra nyheter de tagit del av. Efter ett tag gör Solveig ett nytt försök att
återinföra samtalsgenren, Det undervisande förhöret och lyckas ännu en
gång att temporärt återinföra samtalsgenren, som reglerar samtalet en längre
stund framöver.

Under detta samtal råder således en maktkamp mellan eleverna och Sol-
veig om vilken samtalsgenre som ska råda i klassrummet denna dag. När
killarna omvandlar den av Solveig initierade samtalsgenren, Det under-
visande förhöret, till en parodisk version blir det tydligt att lärarens makt i
klassrummet är begränsad. Att göra motstånd mot lärarens initierade sam-
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talsgenre och istället etablera en parodisk version av densamma, kan givet-
vis förstås som elevernas sätt att använda den makt som stod dem till buds
i situationen. Detta kan också ses som ett konkret uttryck av dessa killars
motståndskultur mot skolans krav (jfr s. 153; Willis 1977).

Att skämta är således ett sätt att bjuda samtalsgenren motstånd, ett an-
nat sätt är att svara minimalistiskt. Minimalistiska svar är speciellt vanligt
förekommande i de fall läraren uttryckligen ber elever att svara på någon
fråga, ofta utifrån det uttalade eller outtalade motivet att eleven i fråga inte
har sagt något tidigare i samtalet:

Exempel 20 Elevmotstånd mot deltagande i samtalsgenren genom minima-
listiskt svar
1 Solveig: Äh, ja nästa fråga då. Någon som inte har, nej Magnus kanske, tror

du att livet kommer att förändra sig i framtiden för dig?

2 Magnus: Det gör det säker, men hur, det återstår, återstår att se.

Ur samtalet om Strindbergs Hemsöborna i HP3, 031125

Magnus tystnad som föregick detta minimalistiska svar, tolkar jag som ett
motstånd mot samtalsgenren med tanke på att han stora delar av samtalet
tittat ned i bänken, tittat snett åt sidan och därmed undvikit att titta åt det
håll där samtalsaktiviteten utspelar sig. Också Magnus har placerat sina
händer framför sitt ansikte som därmed blir skyddat under längre perioder
av samtalet, samt har koncentrerat ägnat sig åt att exempelvis plocka bort
noppor från tröjan. Den sammantagna bilden av Magnus tystnad blir där-
med att den är uttryck för ett motstånd mot att delta i samtalsgenren. Un-
der samma samtal sitter eleven Maria tyst ända fram till det att Solveig
ställer henne en direkt fråga:

Exempel 21 Minimalistiskt elevsvar som inte uttrycker motstånd mot sam-
talsgenren
1 Solveig: Är det en realistisk bok?

2 Anders: Ja så där kanske.

3 Solveig: Ja, Maria, vad säger du?

4 Maria: Ingen aning.

5 Solveig: Du är inte riktigt, du har inte riktigt kläm på det där.

Ur samtalet om Strindbergs Hemsöborna i HP3, 031125

Marias minimalistiska svar tolkar jag däremot inte som ett uttryck för mot-
stånd mot att delta i samtalsgenren. Trots att hon varit tyst under hela sam-
talet så har hon deltagit aktivt som lyssnare; hennes blick har varit vänd
mot talcentrum och hon har genom kroppsspråk och affirmativa markörer,
som små skratt om någon sagt något lustigt, visat att hon varit deltagande.
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Hennes minimalistiska svar kan givetvis tolkas som ett uppriktigt svar om
att hon inte vet svaret, en tolkning som Solveig ger uttryck för i sin respons.
Samtidigt är det rimligt att tolka hennes svar som ett avvärjande, ett mot-
stånd mot positionen som talare i samtalsgenren som den riktade frågan
mot henne påbjuder, med tanke på att hon inte tidigare i samtalet försökt
gripa ordet trots sin aktiva närvaro.

Utifrån ovanstående exempel kan vi sålunda sluta oss till att tystnader i
samtalsgenren kan vara uttryck för motstånd, men att de också kan vara ett
uttryck för elevens sätt att inta en position som han/hon finner mest me-
ningsfull alternativt känner sig mest trygg i. Tystnaderna behöver därmed
tolkas med hjälp av andra aspekter, exempelvis kroppsspråk.

Motståndet som killarna i IP3:an bjöd samtalsgenren under samtalet om
novellen, ”Att göra skillnad i världen”, kan också ses som ett motstånd mot
att delge personliga, privata livserfarenheter i detta institutionella samman-
hang. Vid ett senare tillfälle, när Kafkas kortroman, Förvandlingen, be-
handlas i denna samtalsgenre i IP3:an, använder killarna en annan strategi
för att undvika att dela personliga livserfarenheter i relation till litteraturen
inom samtalsgenren. Förvandlingen handlar som bekant om Gregor Samsa,
som en dag när han vaknar upptäcker att han förvandlats till en skalbagge.
Under denna lektion, som äger rum en tidig måndagsmorgon, är endast två
killar närvarande, Matte och Janne. Killarna och Solveig arbetar sig ige-
nom de upptryckta frågorna, vilket inkluderar att killarna svarar på en del
av frågorna och att Solveig undervisar i form av miniföreläsningar i rela-
tion till de frågor som killarna har svårt att svara på (se ovan, s. 155, frå-
gorna 5–8; 10). Strax före slutet av samtalsgenren, när de flesta frågorna är
avklarade, kommer Matte att tänka på något han har hört ska ha hänt i
deras samhälle under helgen, nämligen att en kompis kompis, en kille i
tjugoårsåldern, under alkohol- eller drogpåverkan hade ramlat ned från en
bro, brutit nacken och blivit förlamad. Från en minut till en annan förvand-
lades livsvillkoren radikalt för killen ifråga, precis som livsvillkoren för-
vandlats för Gregor Samsa morgonen han upptäckte att han var en skal-
bagge. Det tycks med andra ord troligt att det var Gregor Samsas öde som
fick Matte att tänka på vad kompisens kompis råkat ut för. Ändå är killar-
na ovilliga att föra in denna erfarenhet i samtalsgenren där de behandlar
Förvandlingen. Istället vänder sig Matte till Janne och frågar honom om
han hört talas om detta. I sitt vändande till Janne exkluderar han samtidigt
Solveig, delvis genom att ignorera det hon precis innan sagt, delvis genom
att endast rikta blicken på Janne. Janne som sitter bredvid Solveig vänder å
sin sida halva sin rygg mot henne och är riktad mot Matte. Killarna börjar
prata med varandra i över fem minuter om det som hände och under detta
samtal är deras interaktion mer livaktig än den varit tidigare under samta-



183

let. Solveig försöker att ta sig in i deras samtal genom att ställa frågor. En
del av dessa frågor besvaras av killarna, men utan att de möter henne med
blicken, varför hon fortsatt hålls utanför deras samtal. Jag tolkar detta som
att killarna i denna situation för tillfället lämnar samtalsgenren, Det under-
visande förhöret, och istället upprättar en privat samtalsgenre där erfaren-
heter från deras privata sfär avhandlas. Erfarenheter från den privata sfä-
ren tycks killarna däremot inte vilja behandla i samtalsgenren, Det undervi-
sande förhöret, även om dessa erfarenheter, som i detta exempel, aktualise-
rats genom den behandlade litteraturen i samtalsgenren. Till slut lyckas
Solveig att återupprätta samtalsgenren, genom ett yttrande där hon jämför
Gregor Samsas öde med kompisens kompis öde. När samtalsgenren Det
undervisande förhöret har återupprättats, slutar emellertid killarna att prata
om sina erfarenheter från den privata sfären.

Också i HP3:an behandlas Förvandlingen i denna samtalsgenre. Innan
hela klassen möts för att gå igenom de utdelade frågorna (se ovan, s. 155),
arbetar klassen med frågorna gruppvis. Efter lektionen berättar Solveig för
mig att exemplet med killen som blev förlamad också kom upp i en av
grupperna i denna klass, tyvärr inte en grupp som jag videofilmade eller var
närvarande i. Solveig berättade emellertid hur denna grupp tjejer kopplade
denna verkliga tragedi till den fiktiva tragedin i den litterära texten. Detta
tolkar jag som att dessa tjejer inte gör samma strikta uppdelning mellan
privata samtalsgenrer där livserfarenheter från den privata sfären kan be-
handlas och passande samtalsämnen för samtalsgenrer i skolan. Detta ex-
empel tas däremot inte upp när hela klassen behandlar Förvandlingen i
samtalsgenren Det undervisande Förhöret – ett faktum som kan tolkas på
några olika sätt. För det första kan det förstås utifrån hur samtalsgenren
konstrueras. När Solveig initierar samtalsgenren denna dag gör hon det
med följande yttrande:

Exempel 22 Initiering av samtalsgenren
1 Solveig: Alla har frågorna framför sig, hoppas jag.
2 Svenne: Ja.

3 Solveig: Ni har frågorna. Tio frågor.

4 Svenne: Jajamensan.

5 Solveig: Och då ska vi ta och diskutera utifrån hela gruppen, inte bara i de
här smågrupperna. Det har, jag följde med några grupper, det var
jätteintressant att se vad ni kom fram till. [Emfas] Ok, ska vi ta,
alltså, det börjar med fråga två, eh, vi har varit inne på en väldigt
intressanta saker i vissa grupper, eh men vi kanske ändå tar lite snabbt
igenom alla. Vi kanske stannar på någon.

Ur samtal om Kafkas Förvandlingen i HP3, 040504



184

Av exemplet framgår att Solveig anser att det kommit upp intressanta syn-
punkter och infallsvinklar i flera av smågrupperna när de diskuterade frå-
gorna. Detta faktum ändrar emellertid inte tågordningen i samtalet, utan
alla frågor, utom den första, ska gås igenom också i helklass. Detta visar att
det i samtalsgenren förekommer ett strikt förhållande till de utdelade frå-
gorna, som vi tidigare sett just ger samtalsgenren dess struktur.

De intressanta saker som Solveig hade hört eleverna tala om i små-
grupperna kom således inte upp under samtalet, vilket kan förstås som ett
resultat av det strikta förhållandet till de strukturerande utdelade frågorna
i samtalsgenren. Tjejerna blir heller aldrig ombedda direkt av Solveig att
berätta om de intressanta aspekter som hon hörde dem prata om. Alldeles i
slutet av samtalsgenren, när alla frågor är genomgångna, hänvisar Solveig
på ett indirekt sätt till tjejgruppens diskussion, genom att påtala att en för-
vandling kan komma in på många olika sätt i en människas liv, exempelvis
genom en flytt till ett helt nytt land eller genom en olyckshändelse. Tjejerna
gör dock inga ansatser för att berätta sitt exempel med killen som blev
förlamad.

En annan förklaring till detta kan vara att tjejerna inte kände sig be-
kväma i helklassituationen, på grund av den dåliga stämning som fanns,
enligt Solveig och eleven Stina, i klassen. En tredje förklaring kan vara att
tjejer, i likhet med killarna i IP3:an, inte ville delge mer känsliga erfarenhe-
ter från den privata sfären inom samtalsgenren. Denna motvilja, som är
tydligast hos killarna i IP3:an men som också kan anas hos tjejerna i HP3:an,
kan också förstås som en motvilja mot att privata, personliga erfarenhe-
terna görs till föremål för fastställandet av säker kunskap (jfr exempel 16).
Risken är också stor att funderingar utifrån den egna erfarenhetsvärlden
blir föremål för ifrågasättande, eftersom också den erfarenhetsbaserade re-
flektionen i samtalsgenren måste hålla som säker kunskap. Detta märks
inte minst i samband med att Solveig ställer fråga 10) Vad handlar Förvand-
lingen egentligen om? Denna fråga ser på pappret ut att vara en retorisk
fråga, men ställs av Solveig som en icke-retorisk fråga, då hon uppmanar
alla elever att ge sin tolkning av vad Förvandlingen egentligen handlar om.
Vid detta tillfälle fokuseras den litterära texten som text, som kan tolkas på
olika sätt, vilket är ovanligt inom denna samtalsgenre i mitt material. Eleven
Petter gör här en socialpsykologisk tolkning av Förvandlingen, där han be-
tonar att Gregor Samsa blev mindre och mindre tills han till slut bara var
ett litet kryp till följd av dålig behandling från omgivningen. Många av
eleverna uttrycker emellertid inte sina tolkningar i samtalsgenren, vilket
föranleder Solveig att runda av temat med att påpeka olika sätt som för-
vandlingen kan förstås som. Detta yttrande av Solveig inspirerar eleven Pet-
ter att koppla sin socialpsykologiska tolkning av Förvandlingen till deras
gemensamma erfarenhetsvärld, skolan:
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Exempel 23 Elevfundering utifrån den egna erfarenhetsvärlden som mottas
med misstänksamhet
Solveig: […] det kan hända då, ja saker kan förändras väldigt snabbt i livet

va.

1 Petter: Men sånt här finns.

2 Solveig: Man hoppas.

3 Petter: Sånt här finns ju nu också, men kanske inte [ohörbart] skalbaggar så
men.

4 Solveig: Vad tänker du då?

5 Petter: Det finns ju folk, till exempel i våran skola, men de går på skolan,
men sen en dag så ser man dem och då tänker man vem fan är det där
och då är det en sån som verkligen inte är utåt och sitter för sig själv
och.

6 Solveig: Menar du att det är.

7 Petter: Ja.

8 Solveig: Psykisk sjukdom eller.

9 Petter: Nej, så kan man inte säga heller men de håller sig mer för sig själva
och vill inte vara med andra direkt så. De tycker bättre om som att
till exempel att sitta och läsa en bok.

10 Solveig: Beror det på, beror det på att de blivit så.

11 Petter: Blivit, jag kan tänka mig hemmet.

12 Solveig: Hemmet.

13 Petter: Nedtryckta lite grann, är inte sportiga som många andra, då får man
ju inte vänner på samma sätt om man är kille till exempel eller är
utåt, är populär. [Ohörbart.]

14 Solveig: Men alla kan ju inte vara jättepopulära.

15 Petter: Nej, nej, men alltså, man de flesta [ohörbart] vet jag inte vilka de är,
de hälsar man inte på, men det finns ju såna som man aldrig sett,
som verkligen sitter i gröna rummet [ohörbart] i skolan och läser en
bok hellre än att vara ute på rasterna och sådana där saker.

16 Solveig: Men de kanske har andra kompisar.

17 Petter: Ja, ja det är klart, en del kanske trivs med det. Det kan jag tänka mig
att de gör.

18 Solveig: Ja. Just det, nu ska vi, hm, förresten jag kan skicka runt, jag har varit
i Kafkas hus i Prag […]

Ur samtal om Kafkas Förvandlingen i HP3, 040504

Speciellt i turerna 14 och 16 kan vi se hur Petter blir bemött med misstänk-
samhet, när han funderar över vad hans social-psykologiska tolkning av
Förvandlingen kan betyda i deras gemensamma erfarenhetsvärld, skolan.
Petters exemplifiering från den egna erfarenhetsvärlden i samtalsgenren
mottas som ett yttrande med anspråk på att vara säker kunskap, vilket
därmed ska fastställas eller avvisas i samtalsgenren. Jag tolkar Petters ytt-
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rande som ett sätt att visa att texten säger något till oss i vår egen miljö,
eftersom det finns människor runt oss, som ständigt blir mindre och mindre
på grund av att de behandlas illa och kanske för att de inte räknas med, inte
är ”populära”. Petters koppling till den litterära texten försvinner i Solveigs
respons, eftersom hon snarare ser yttrandet som ett faktapåstående om spe-
cifika elever på skolan, som hon tycks uppfatta som misstolkade i Petters
beskrivning. Det gemensamma för detta exempel och exempel 16 är att
elevernas erfarenheter, och tolkningar av dem, betraktas som faktapåståen-
den som ska fastställas som giltiga eller ogiltiga – i det första fallet för att
rädda textens trovärdighet och i det senare fallet till synes för att ”rädda
hedern” hos några icke-namngivna elever. Elevernas motstånd mot att del-
ge erfarenheter i samtalsgenren kan då förstås utifrån detta.

Samtalsgenrens ämneskonceptionella sammanhang
Solveig berättar för mig under intervjun att studier av litteraturhistorien
utgör stommen i hennes litteraturundervisning inom svenskämnet – det vill
säga studier av litterära epoker från antiken till modernismen med nyckel-
texter som ofta finns representerade i antologiernas skolkanoniska texter.
Hon organiserar dessa litteraturhistoriska studier så att de följer anvis-
ningarna i de lokala kursplanerna om när, i vilken kurs, de olika epokerna
ska tas upp i undervisningen. På skolan finns ingen gemensam skolkanon
listad, men Solveig nämner att hon själv har vissa stående inslag i sin littera-
turundervisning som hon alltid behandlar, exempelvis något antikt drama,
som Lysistrate, avsnitt ur Odyssén och några noveller av Boccaccio.

Solveig uppskattar att hon använder hälften av tiden i sin litteratur-
undervisning till de litteraturhistoriska studierna och den andra hälften till
modernare litteratur, filmer och sakprosa. De litteraturhistoriska studierna
bildar oftast utgångspunkt, enligt Solveig, för studierna av nyare, samtida
litteratur, filmer, tidningsartiklar och sakprosa, som kopplingar till den lit-
terära epok de för tillfället studerar. Solveig anser också att de olika litte-
rära epokerna inbjuder till olika arbetssätt som skrivande, drama eller
grupparbete.

Antologin Färdlektyr, utgiven av Länstrafiken, med noveller skrivna av
samtida, svenska författare och några gymnasieelever, tar Solveig alltid upp
i undervisningen, berättar hon, utan att den knyts till de litteraturhistoriska
studierna. Eleverna läser också 4 valfria romaner per läsår eller motsva-
rande 600 sidor under a-kursen respektive B-kursen – ett sidantal som är
reglerat i de lokala kursplanerna.

Solveig menar vidare att hon har olika mål för litteraturundervisningen
inom de två klasserna. När det gäller eleverna i IP-klassen listar Solveig
följande mål för litteraturundervisningen:
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• Eleverna ska få möta olika typer av litteratur och texter

• Elevernas ska lära sig att reflektera över filmer de ser, eller texter de
läser, på ett medvetet sätt – att se på en film ska kunna vara utveck-
lande och inte endast ett tidsfördriv. (Solveig menar att killarna ofta
tittar på kvinnor eller söker spänning genom att titta på film som en
gruppaktivitet, eller som ett tidsfördriv)

• De ska kunna se samhället, tiden, sig själva etc i filmerna och texter-
na.

• Eleverna ska få del av kulturarvet

Vid ett flertal tillfällen understryker Solveig det sistnämnda målet för un-
dervisning, att eleverna, speciellt på Industriprogrammet, har rätt att få ta
del av kulturarvet, inte minst för att de ska kunna möta människor utanför
den egna gruppen. Dessa elevers grupptillhörighet preciserar hon som vi
tidigare sett i termer av en arbetarkultur. På så sätt menar Solveig att hon
har en viktig funktion i att föra in andra värden än de som ryms inom
”arbetarkulturen” som skapats på Industriprogrammet.

När det gäller eleverna på HP framhåller Solveig att hon med dem mer
betonar att eleverna ska kunna spegla sig själva i litteraturen. HP-eleverna
är vana att möta andra miljöer och använder sig av språket på ett annat sätt
än eleverna på IP, menar Solveig, genom deras praktikplatser exempelvis.

Två ämneskonceptioner närvarande i Solveigs litteraturundervisning
Både det litterära innehållet, med betoning på litteraturhistoriska studier,
och de mål som Solveig uttrycker för sin litteraturundervisning, exempelvis
att eleverna ska få tillgång till kulturarvet, talar i samklang med innehållet
och idealen inom svenskämneskonceptionen, Svenska som det högre bild-
ningsämnet. I kapitel 5 visar jag också, som bekant, hur den lokala kurspla-
nen inbjuder till en sådan ämneskonceptionell tolkning genom precisering-
ar av litteraturundervisningen som epokstudier med nyckeltexter.

Samtidigt som Solveig betonar litteraturhistoriska studier som litteratur-
undervisningens stomme, betonar hon lika mycket att hon speciellt på IP
använder sig av det hon kallar för ”en simpel pedagogik,” där eleverna hela
tiden gör återkopplande skrivuppgifter om det litterära och annat stoff som
tas upp i undervisningen. Gemensamt för dessa är att de är klart avgrän-
sade och är möjliga att göra färdiga under en kortare tid och att de kontrol-
lerar och/eller förstärker elevernas förståelse av det genomgångna stoffet i
undervisningen.18 Uppgifternas syfte är att motivera killarna till att göra
något på svensktimmarna. Solveig menar att det inte går ”att bara låta lek-
tionerna passera med samtal och så vidare, för då skulle det rinna ut i san-
den” (Intervju med Solveig, 2003-12-15).
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Detta arbetssätt där kursinnehållet delas upp i mindre arbetsuppgifter
som ger eleverna basala kunskaper i svenskämnets olika kunskapsområden
kan kopplas till svenskämneskonceptionen, Svenska som färdighetsämnet.
Solveig beskriver detta arbetssätt under svensktimmarna som en överlev-
nadsstrategi, som ett nödvändigt ont för att få med sig alla killarna över
gränsen för godkänt i svenska. I det sammanhanget berättar Solveig också
att hon börjat använda läromedel i sin undervisning, vilket hon inte har
gjort tidigare, och nämner speciellt läromedlet KlarA Svenska!. Detta läro-
medel är, enligt min mening, konsekvent utformat för en undervisning i
Svenska som utgår från ett färdighetstränande svenskämne.

Således är Solveigs svenskundervisning influerad av två dominerande
svenskämneskonceptioner, där den förra, som bekant, brukar återfinnas på
gymnasieskolornas prestigeprogram medan den senare oftast historiskt sett
återfunnits bland praktiska program. Solveig började sin lärargärning på
gymnasiet på teoretiska program och har beskrivit hur hon där blev inskolad
av de äldre lärarna i svenskkollegiets tradition där bildning och läsning av
klassiker stod högt på agendan, vilket överensstämmer med idealen för
svenskämneskonceptionen, Svenskämnet som det högre bildningsämnet.
Denna ämnesutformning är fortfarande Solveigs ideal, men verklighetens
krav i form av elevernas brist på motivation och förkunskaper har fått henne
att organisera studierna i linje med Svenska som färdighetsämne. När Sol-
veig talar om litteraturhistorien, om att eleverna ska få ta del av kultur-
arvet, om sin mission att ge dem något de inte får någon annanstans, talar
hon med tydlig entusiasm som visar att hennes ideal ligger nära Svenska
som det högre bildningsämnet. När hon däremot talar om att organisera
studierna för att killarna kan klara ett g i svenska genom att använda sig av
”en simpel pedagogik” tycks hon tala utifrån vad hon anser är bäst och
möjligt med just dessa killar, det vill säga en verklighetsanpassning. Här
kan man fråga sig vilken betydelse traditionens makt har. Svenskämnet som
det högre bildningsämnet har inte utformats för eleverna på praktiska pro-
gram, utan har utformats för studiemotiverade elever på teoretiska pro-
gram. Svenskämnet som färdighetsämnet har däremot utarbetats just för
dessa elever och program, som ofta ansetts mest klara av basala kunskaper
i Svenska som ska tillägnas genom färdighetsövning. Det är precis detta
arbetssätt som Solveig känner sig tvungen att ta till när de arbetssätt som
hon använt inom ramen för Svenskämnet som bildningsämne inte räcker
till. Resultatet tycks bli litteraturhistoriska studier genom moment-
uppdelning och färdighetsövning.

Sammanfattningsvis kan därmed sägas att samtalsgenren Det undervi-
sande förhöret är en samtalsgenre som Solveig tycks både använt i en
litteraturundervisning organiserad utifrån Svenska som det högre bildnings-
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ämnet i sin undervisning på teoretiska program under 1980-talet och i den
litteraturundervisning som jag analyserat i denna studie, vars ideal fortfa-
rande är Svenska som det högre bildningsämnet, men vars realisering på
praktiska program har tydliga inslag av Svenska som färdighetsämne.

Mitt antagande att Solveig använts sig av samtalsgenren Det undervi-
sande förhöret i sin litteraturundervisning på teoretiska gymnasielinjer un-
der 1980-talet, bygger jag på information hon givit mig i intervjun. I sam-
band med att hon talar om hur hon med elever då  läste 18 hela verk under
gymnasietiden, varav 6 av verken var klassiker som lästes gemensamt, be-
rättar hon också följande om hur denna litteratur behandlades i klassrum-
met:

Solveig: Men visst det vi diskuterade säkert då kanske 6 klassiker i gruppen i
helklass på 30 alltså så diskuterade vi dem som ett förhör och som
ett samtal samtidigt va. Det kanske är en som du också känner igen
en undervisning som du också känner igen.

(Ur intervjun med Solveig, 2003-12-15)

Solveigs förklaring att de diskuterade klassikerna ”som ett förhör och som
ett samtal samtidigt” ligger nära en programförklaring även för de samtal
jag studerat i hennes undervisning.
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Noter
1 Intervjun med Solveig genomförde jag 2003-12-15 och finns dokumenterad på
band 2 (se kapitel 7, s. 126 ).
2 Att en elev har diagnosen Aspergers syndrom och en annan har diagnosen ADHD
vet Solveig bestämt. Vad gäller de övriga elevernas diagnoser är hon däremot inte
helt säker på, vilket hon säger beror på att hon inte fick den typen av överlämnande-
information när hon tog över klassen i andra årskursen. Solveig menar emellertid
att hon riktar in sig på att lösa studiesituationen praktiskt på så sätt att eleverna
ska kunna klara kursen, bland annat genom att använda sig av en ”simpel och
enkel pedagogik”.
3 I IP3:an intervjuade jag två elever, Olle och Matte, men var för sig, 2003-12-17,
band 1 och 2 (se kapitel 7, s. 126 ).
4 Däremot påpekar hon hur eleven Carlo avviker från gruppen både genom att
vara kristen och genom att ha en latinamerikansk bakgrund. Solveig menar att
Carlo far illa av de övriga killarnas rasistiska jargong.
5 Solveig påpekar att när hon själv väljer filmer för undervisningen så kopplar hon
dem oftast till studierna av litteraturhistorien, som hon menar utgör stommen i
hennes svenskundervisning.
6 En beskrivning som Solveig gav i intervjun med mig, 2003-12-15. Alla citat av
Solveig i texten är hämtade från denna intervju; texten som helhet däremot bygger
också på samtal jag haft med Solveig inför och efter lektioner. Dessa är dokumente-
rade i fältanteckningar.
7 Bandet med mina intervjuer av eleverna (Heinz, Svenne, Maria och Stina) från
2003-12-02 och 2003-12-03 har förkommit. De uppgifter från intervjuerna som
jag har med i texten kommer därför från de fältanteckningar jag gjorde i samband
med intervjuerna, från 2003-12-02 och 2003-12-03.
8 Maria och Stina agerade också på mycket olika sätt i klassrumssamtalen. Maria
är en mycket tystlåten elev som sällan yttrar sig i klassrummet om hon inte blir
direkt uppmanad. Stina däremot är en av de mest aktiva. Deras olika agerande i
klassrummet kan troligtvis också ha påverkat deras uppfattning om klassrums-
klimatet.
9 En och annan litteraturvetare och också svensklärare skulle kanske känna sig
tveksam inför att behandla Selma Lagerlöfs författarskap i samband med de litte-
rära epokerna realism och naturalism, så gjordes dock i detta undervisningsförlopp.
10 Detta har givetvis också varit utgångspunkten för mig när jag benämnt de tre
andra samtalsgenrerna som jag analytiskt urskilt i min studie och som jag presente-
rar i kapitlen som följer detta (kapitel 9–11).
11 Detta övergripande syfte, liksom de som jag i senare kapitel formulerar för öv-
riga samtalsgenrer, är resultatet av min analys av vad samtalet syftar till. En analys
som i första hand bygger på iakttagelser jag gjorde under min deltagande observa-
tion under samtal där jag började analytiskt urskilja samtalsgenren och genom upp-
repade genomgångar och analyser av det videofilmade materialet jag har av samma
samtal. Det är med andra ord inte lärarnas uttryckliga intentioner med samtalen
som jag i min analys beskriver som samtalsgenrens syfte. Inte heller har lärarnas
uttryckliga intentioner i första hand väglett mig när jag valt benämning för respek-
tive samtalsgenre. Snarare är det lärarnas intentioner som de kommer till uttryck i
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handling under de analyserade samtalen som jag har beaktat när jag formulerar
benämning för samtalsgenren och dess övergripande syfte.
12 Michael Moore vann som bekant en Oskar för denna dokumentär.
13 Denna försiktighet präglar däremot inte de två andra filmade samtalen i samma
samtalsgenre; inte heller påverkade deras försiktighet strukturen i samtalsgenren
som regleras av de utdelade frågorna.
14 Fråga 3 visade sig dock i samtalet vara en förtäckt retorisk fråga, som Solveig
tänkt sig ett specifikt svar på. Eleverna föreslår att en del långt uppe i Norrland
kanske lever utan elektricitet, men inte förrän eleverna kommer fram till att många
människor i 3:e världen lever på detta sätt är Solveig beredd att lämna frågan med
orden:

Solveig: Ja det är ju kanske, det kanske är en liten del av världen som lever
som vi. Det var mer det jag ville få fram.

Ur samtalet om Strindbergs Hemsöborna i HP3, 031125
15 Tidigare under samtalet har Solveig som bekant givit en kort miniföreläsning om
de naturalistiska dragen i Hemsöborna.
16 Leif G W Persson är professor i kriminologi, välkänd från TV3:s program Efter-
lyst, inte minst bland gymnasieungdomar.
17 Novellen, ”Att göra skillnad i världen” av Johanna Nilsson, handlar om en kille
i sena tonåren som känner sig lämnad och förvirrad, eftersom hans föräldrar brå-
kar och hans äldre syster har flyttat iväg hemifrån. Dessutom vågar han inte ta
kontakt med tjejen som han är förälskad i. Novellen utspelar sig nattetid, när han
givit sig av hemifrån för att slippa höra föräldrarnas bråk och sökt upp ett tak dit
han brukar gå för att få lugn och ro. På taket möter han en annan tjej som han får
kontakt med och när de har talat med varandra upptäcker han att han åtminstone
vet en sak. Han vill göra skillnad i världen på något sätt.
18 Dessa uppgifter kan i övrigt kan vara mycket olika varandra, exempelvis att
skriftligt svara på frågor till en antologitext, att skriva en recension eller ett refere-
rat.
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KAPITEL 9

Det texttolkande samtalet

Samtalsgenren Det texttolkande samtalet identifierade jag i Marias littera-
turundervisning i hennes SP3:a. Innan jag redovisar min analys av samtals-
genren, presenterar jag kort läraren Maria och klassen.

Läraren Maria
Maria arbetar som ämneslärare i Engelska och Svenska på Xbodaskolan.
Maria är snart behörig svensklärare, eftersom det är ett ämne hon lagt till
efter att hon blev klar med sin gymnasielärarutbildning i Engelska.1 Under
vårterminen 2004 när jag gjorde fältstudier i hennes SP3:a läste hon in någ-
ra av de sista kurserna för sin svenskämnesbehörighet. Maria är placerad
på samhällsprogrammet och har haft denna klass från årskurs 1.

SP3:an
I SP3:an går 25 elever, varav 20 är kvinnliga och 5 är manliga. Drygt halva
klassen har gått tillsammans sedan årskurs 1, 7–8 stycken tillkom i årskurs
2 och ungefär lika många i årskurs 3, enligt Maria.2 Häften av eleverna i
klassen går samhällsvetenskaplig inriktning och den andra häften elever går
kulturinriktning (jfr s. 104). Maria menar att alla elever, utom en manlig
elev, är studiemotiverade, vilket bland annat tar sig i uttryck i ett visat in-
tresse för att läsa, skriva och att delta i samtal om texter. Maria menar att
samhällseleverna och kultureleverna i klassen inte utgör två helt skilda grup-
per, utan att eleverna har kompisar i den andra inriktningen än den de själ-
va går i. Samtidigt betonar Maria att hon inte riktigt vet vilka grupperingar
det kan tänkas finnas i klassen och att hon jobbar med dem som en helhet.
Hon uppfattar att det råder ett tillåtande klimat i klassen och att eleverna
respekterar varandras olikhet i intressen och åsikter. Samma uppfattning
ger också de elever (Elin, Lotta, Aron och Jacob) uttryck för när jag inter-
vjuar dem.3 De betonade alla tre att det går bra att framföra olika åsikter i
klassen, att stämningen är öppen och att det finns en grundläggande res-
pekt mellan eleverna för olika sätt att tänka. Både Elin och Lotta berättar
var för sig att de tidigare gått i klasser där det inte varit så, utan där det ofta
blev otrevlig stämning om elever tyckte olika i klassrummet. Att det råder
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ett gott klimat för samtal i klassrummet är således dessa elever överens om,
även om de agerar på olika sätt i klassrumsdiskussionerna. Elin är oftast
tyst i storgruppsdiskussioner, Lotta och Jakob deltar däremot aktivt, med-
an Aron deltar aktivt ibland.

Samtalen och dess undervisningssammanhang
Följande helklassamtal från Marias litteraturundervisning i SP3:an ingår i
det videodokumenterade materialet som analyseras i samtalsgenreanalysen:

1) Samtal om novellen ”Mod” av Per Nilsson, 2004-01-15
Novellen ”Mod” av Per Nilsson, finns med i antologin, Färdlektyr (jfr ovan,
s. 154). Först diskuterades novellen i smågrupper utifrån de frågor Maria
sammanställt på tavlan. Samtalet är inte del av ett större undervisningsför-
lopp, men däremot ett återkommande inslag i Marias litteraturundervis-
ning. Eleverna hade uppmanats att läsa novellen en till två gånger hemma
före lektionen. Frågorna som Maria skrivit upp på tavlan och som behand-
lades i samtalet är följande:

Frågor till novellen Mod av Per Nilsson

1) Återberätta handlingen i korthet.

2) Hur beskrivs mod och feghet? Vad är mod? Varför fegar man?
Måste man vara Pippi eller Paulo Roberto för att ingripa?

3) Beskriv gorillan (ge exempel på beskrivande ord)

4) Varför upplever ”jag” samtalet som hotande? Har du upp
levt något liknande; tjuvlyssnat på ett mobilsamtal?

5) Vad vill ”jag” säga med:
a) miljön i port 5B är lämpligt för en thriller eller polisfilm?
b) Änglar i portuppgången?
c) Poäng när det gäller reaktionen?

6) Hur upplever du den avslutande kommentaren?

7) Vad hade du gjort om du varit i berättelsen?

8) Vem är jag i berättelsen?

2) Samtal om texter ur texthäftet för Nationella provet i Svenska, 2004-03-18
I detta samtal behandlar SP3:an den terminens texthäfte för nationella pro-
vet i Svenska, Människan och tiden – texthäfte till det nationella kursprovet
i svenska och svenska som andraspråk vt 2004. Samtalet är sålunda en del
av ett undervisningsförlopp som utmynnar i att eleverna genomför det na-
tionella provet i Svenska. Detta samtal föregicks av en lektion där Maria
talade om begreppen texttyper och textgenrer – begrepp som är grundläg-
gande utgångspunkter för utformandet av det nationella provets utform-
ning. Eleverna hade blivit uppmanade att dels läsa texterna i texthäftet,
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dels fundera över de frågor som Maria sammanställt under rubriken, Om
textjhäftet:

Om texthäftet

1) Vilka sorters texter finns i häftet? (Vi gick igenom det, olika
typer, i tisdags)

2) Reaktioner på texter du läst – konstiga, irriterande osv.!
Samtalet kommer att baseras på vad klassen själv anser
viktigt  och intressant, inte det jag vill prata om. Läs med
penna i hand – stryk för, kommentera det du läst.

3) Om Egalias döttrar: Lägg märke till orden.

4) Om Månggifte: Vilka argument anger artikelförfattaren?
Dina åsikter.

5) Om Pippi och Sokrates: Vad behandlar texten?

6) Studera bilderna!

Samtalsgenren det texttolkande samtalet
Den samtalsgenren jag identifierade i Marias litteraturundervisning kallar
jag som jag redan nämnt för det texttolkande samtalet.

Samtalsgenrens syfte
Det övergripande syftet för samtalsgenren Det texttolkande samtalet är att
tolka och analysera texter. Detta övergripande syfte kan i sin tur brytas ned
i två preciserande delsyften: Att skapa en fördjupad förståelse för texten
och att uppmana eleverna att verbalisera sina egna tankar, ståndpunkter
och tolkningar. Det sistnämnda delsyftet anför Maria själv som ett mål som
hon menar genomsyrar hela hennes svenskundervisning. Min analys av sam-
talsgenrens syfte bygger dock på vad som händer i de samtal som jag har
analyserat (jfr kap. 8, not 11, s. 190–191).

Strukturering av samtalsgenren
Samtalsgenren får sin struktur genom att olika teman behandlas; dessa te-
man är upparbetade i förhållande till texten eller texterna. I samtalet om
”Mod” sammanfaller dessa teman till stora delar med de frågor Maria skri-
vit upp på tavlan som utgångspunkt för samtalet (jfr ovan, s. 194). Förhål-
landet till dessa frågor är emellertid inte strikt. En del frågor hoppas över
och ordningsföljden i de uppskrivna frågorna görs ibland om under samta-
lets gång.

De ämnen som strukturerar samtalet där nationella provets texthäfte
behandlas utgår från de instruerande frågor som Maria delat ut till eleverna,
en vecka före detta samtalstillfälle; i synnerhet är frågorna 1 och 2 i listan
av utdelade frågor viktiga som utgångspunkt för samtalet (jfr ovan, s. 195).
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De teman som fungerar strukturerande för samtalsgenren formuleras i hög
grad utifrån de läsereaktioner, som eleverna uppmanats att reflektera över,
gärna i form av skriftliga kommentarer och understrykningar direkt i
texthäftet under läsningens gång (se s. 195). Fortsättningsvis benämner jag
detta texthäfte för nationella provet i svenska enbart som Texthäftet.

De återkommande uppmaningarna till eleverna att tolka texten och att
visa hur de tänker, utgör, som vi ska se, också viktiga delar av samtals-
genrens struktur, som är i direkt linje med dess övergripande syfte.

Initierandet av samtalsgenren
Redan i initieringen av samtalsgenren vid det tillfället när novellen ”Mod”
behandlas i samband med att klassen efter gruppsamtal samlats i klassrum-
met igen, tydliggörs det utmärkande draget hos denna samtalsgenre i form
av lärarens icke-retoriska frågor och uppmaningar till eleverna att verbali-
sera sina tolkningar av texten:

Exempel 1 Initiering av samtalsgenren
1 Maria: Ha, eh det står i, Per Nilsson blir presenterat i den här lilla instruk-

tionshandledningen. Där står det att han skrivit manus till långfil-
men Hanna med H, den har väl redan gått upp på bio? Är det någon
som sett den?

2 Flera tjejer: Nej.

3 Jacob: Den fick inte någon bra kritik.

4 Maria: Den fick inte det. Är det någon som läst någon bok av, av Per Nils-
son då?

5 Emma: Jag tror att jag har läst en liten novell av honom, men jag är inte
säker.

6 Maria: Ok, ok. Mm, ja vi börjar väl från början. Jag tänker inte be er att
rekapitulera hela historien, för det har jag ju hört att ni klarat allde-
les utmärkt på egen hand. Men det här resonemanget kring mod och
feghet skulle man kunna koppla till den sista frågan. Om vi börjar
med den sista. Vem är jag? Är det en han eller en hon som berättar
den här historien. Hur tänker ni där? Mm.

7 Linda: Det är en man.

8 Maria: Förklara då hur du tänker?

Ur samtalet om Mod, 040115

Frågorna ”Vem är jag” och ”Är det en han eller en hon som berättar histo-
rien” skulle givetvis i ett annat sammanhang, i en annan samtalsgenre, kun-
nat utgöra retoriska frågor i kontrollerande syfte. I situationen ovan har
dock frågorna en icke-retorisk funktion, som inte minst de två frågor som
följer visar: ”Hur tänker ni där” och Förklara då hur du tänker”. Verbet
tänka används inom samtalsgenren som en synonym till tolka, varför Marias
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två sista frågor i exemplet ovan blir begripliga som just uppmaningar till
eleverna att verbalisera sina tolkningar och tolkningsrunder, vilket de också
gör (jfr exempel 3, 4, 6, 7, 11, 16, 17, 18).

Det är också värt att notera att novellens författare, Per Nilsson, endast
kort presenteras av läraren; någon tydlig legitimering av det litterära inne-
hållet förekommer inte. Istället ställer läraren en icke-retorisk fråga som
handlar om någon känner till författaren i fråga eller den långfilm som han
skrivit manus till. Jag tolkar frågan som icke-retorisk utifrån det faktum att
Maria inte återkommer med mer information om författaren, när det blir
uppenbart att eleverna inte har vidare kännedom om honom eller om hans
arbete. Författaren var tydligen obekant också för Maria, vilket hon inte
döljer och detta är utgångspunkten för hennes icke-retoriska fråga som vi
emellertid sett förblev obesvarad. Denna icke-retoriska fråga signalerar att
läraren intar en jämbördig position med eleverna i samtalet, där de senare
förväntas kunna ha kunskaper som läraren själv inte besitter. Detta uppfat-
tar jag vara i samklang med samtalsgenrens övergripande syfte och litteratur-
syn, där texter ses som tolkningsbara och där lärarens tolkning inte nöd-
vändigtvis har en privilegierad ställning på förhand.

Vid det andra tillfället, när Texthäftet behandlas, initieras samtalsgenren
något annorlunda, bland annat genom att läraren tydligt etablerar en arbets-
ordning för samtalet i fråga:

Exempel 2 Initierandet av samtalsgenren
1 Maria: Ska vi köra igång? Ska vi börja med en liten genomgång vad det är

för sorts texter vi har att göra med och lite grann hur de hör ihop?
Kan det vara lämpligt? Kan det funka? Så kan vi ta de saker som ni
har tänkt på först? Är det ok? Hej.

2 Maja: Hej.

3 Maria: Är det fler på gång?

4 Maja: [Ohörbart.]

5 Maria: Ska vi ta och titta igenom då häftet lite grann? Vad har vi för sorts
texter? Nu ska det bli så att jag helst inte pratar så mycket utan att ni
kanske håller låda. Vad skulle man kunna karaktärisera de allra för-
sta texterna på sidan 3? Aron?

Ur samtalet om Nationella provets texthäfte, 040318

Också denna initiering innehåller lärarens icke-retoriska frågor från lära-
rens sida, frågor som emellertid endast rör arbetsgången, som i Marias för-
sta tur i exempel 2. Frågorna hon ställer i den sista turen i exempel 2 är
däremot snarare av sonderande och/eller retorisk art. Jag tolkar exempelvis
frågan, ”Vad har vi för sorts texter”, som sonderande, medan jag tolkar
den sist ställda frågan i exemplet som retorisk, vilket också stöds av det
fortsatta samtalet (jfr exempel 12).
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Marias betoning att de först och främst ska ta upp saker som eleverna
tänkt på och hennes önskan att det helst ska vara eleverna som pratar mar-
kerar det jag ovan kallat för en precisering av samtalsgenrens syfte, näm-
ligen att eleverna ska verbalisera sina tolkningar och läsereaktioner. Detta
har de, som vi sett, också uppmanats till inför detta samtal i fråga 2 (jfr
ovan, s. 177).

Som redan framgått finns det en del tydliga skillnader mellan samtalet
om novellen ”Mod” och det samtal där texthäftet behandlas. En sådan
skillnad är det sonderande inslaget i samtalet om Texthäftets texter, där
fokus riktas mot att typifiera och/eller genrebestämma texterna. Den typen
av aktivitet finns inte närvarande i samtalet om novellen ”Mod”. Vi kan se
denna skillnad redan i initierandet av de två realiseringar av samtalsgenren
Det texttolkande samtalet. Dessa skillnader hindrar dock inte att de två
realisationerna av samtalsgenren delar samma övergripande syfte: att tolka
och analysera texter. Detta motiverar att tolka det som sker vid dessa två
tillfällen som två realiseringar av samtalsgenren i fråga. Litteratursynen och
i stora drag samtalsmönstren är också desamma, liksom olika språkliga
markörer, exempelvis den ovan nämnda språkliga markören för tolkning
med ordet tänka.

Upprätthållandet av samtalsgenren genom återkoppling till dess struktur
I denna samtalsgenre spelar, som sagt, inte de av läraren förformulerade
och utdelade frågorna avgörande roll för samtalsgenrens struktur, som vi
kunde se var fallet i samtalsgenren Det undervisande förhöret. Istället får
samtalsgenren struktur genom lärarens uppmaningar till eleverna att ver-
balisera sina tolkningar av texten. Detta framgår tydligt i följande tre ex-
empel:

Exempel 3 Upprätthållandet av samtalsgenren
1 Maria: Eh, ja hur beskriver han mod och feghet då? Ni sa i gruppen där

längst nere ni sa att så här tänker inte tjejer, det tyckte jag var så
himla intressant, kan ni säga något mer om det, hur tänkte ni, hur sa
ni?

Ur samtalet om Mod, 040115

Exempel 4 Upprättandet av samtalsgenren
1 Maria: Hur tänker, hur tänker du då Goran?

2 Goran: Nämen, jag tänker likadant, men [ohörbart] hur blir det med feghe-
ten då är vi fega då också kanske inte alla visar mod, alla killar, alla
är väl inte likadana?

3 Maria: Nej, verkligen inte.

Ur samtalet om Mod, 040115
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Exempel 5 Upprätthållandet av samtalsgenren
1 Maria: Vad tycker ni om den där artikeln om månggifte då, när vi nu har det

här på tapeten med äktenskapet och?

Ur samtalet om Nationella provets texthäfte, 040318

I exempel 3 och 4 används ordet tänka i lärarens uppmaning till eleverna/
eleven att sätta ord på och utveckla sina tolkningar. I exempel 5 används
istället verbet tycka som en uppmaningsmarkör för eleverna att verbalisera
ställningstagande utifrån texten. Dessa uppmaningar förekommer således i
icke-retoriska frågor, vilka jag tolkar som direkta utslag av samtalsgenrens
övergripande syfte – påminnelser som upprätthåller samtalsgenren i fråga.

I exempel 3 ser vi hur Maria återknyter till samtalsstrukturen genom att
uppmana en grupp kvinnliga elever att återge ett resonemang som de fört
under gruppsamtalet. Detta visar återigen att lärarens förformulerade frå-
gor i samtalsgenren är en resurs för att eleverna ska få syn på sina egna
tolkningar av texten, snarare än ett mål i sig. Elevernas tolkningar och de
resonemang som ligger till grund för dem får med andra ord prioritet fram-
för de förformulerade frågorna, vilket Marias agerande i exempel 3 visar.

I exempel 3 använder Maria ordet intressant när hon omtalar det resone-
mang som en grupp kvinnliga elever hade fört under gruppsessionen. Be-
dömningen Intressant förekommer ofta vid elevtolkningar inom samtals-
genren som en till samtalsgenrens syfte återkopplande markör. Denna be-
kräftande bedömning syftar till att uppmuntra eleverna att verbalisera sina
tankar om och tolkningar av den behandlade litteraturen.

Avslutande av samtalsgenren
Samtalsgenren Det texttolkande samtalet får sitt markerade slut strax före
lektionens slut. Detta slut föregås av ett sammanfattande omdöme om
novellen som helhet, i samtalet om ”Mod”, och sedan av ett omdöme från
Maria om samtalet som helhet:

Exempel 6 Avslutande av samtalsgenren
1 Maria: Vad tycker ni om historien då, sammanfattning. Är den bra eller är

den dålig? Eller?

2 Jacob: Jag tycker den var rätt bra ändå.

3 Maria: Men hur skulle, skulle ni velat haft ett annat slut, om ni hade fått
välja eller är det bra med det här slutet?

4 Maja: Alltså på ett sätt för att jag tänker att den är ändå inte så realistisk,
för jag tror inte det är att så många människor skulle göra så här, så
på det sättet är den ju mer realistisk när den slutar så här.

5 Maria: Ja.
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6 Maja: Att man mer kan känna igen sig då, kanske att man enskilt kan tänka
så.

7 Maria: Ja, precis, precis.

8 Jacob: Hade det blivit ett sånt här lite mer väntat slut hade, så hade det
blivit lite mer Disneyfilm, allting.

9 Maja: Ja.

10 Jacob: Allt är frid och fröjd och så.

11 Maria: Ja.

12 Jacob: Det hade egentligen inte gjort sig alls.

13 Maria: Här kan man lätt, som du säger, tänka, det här hade jag också kun-
nat haft de här tankarna eller så. Det är smart. Mm, bra, mm, ja, då
är vi klara, får tacka så mycket för idag, vi ses imorgon.

Ur samtalet om Mod, 040115

Av exemplet framgår hur samtalsgenren också avslutas med lärarens icke-
retoriska frågor (Vad tycker ni om historien då?; Är den bra eller är den
dålig?; skulle ni velat haft ett annat slut?). Således avslutas samtalsgenren
med samma frågemönster som den initierats och upprätthållits med.

Vidare kan vi se att Maria fäller ett uppskattade omdöme om elevernas
deltagande i avslutandet av samtalsgenren: ”Mm, bra”. Detta omdöme före-
kommer också vid avslutade partier inne i samtalsgenren. I dessa fall fung-
erar omdömet tveeggat, både som en markör att något är avklarat på ett
bra sätt och att något nytt ska påbörjas, vilket säkerligen också kommer att
gå bra (jfr exempel 16).

När samtalsgenren har avslutats stannar några elever kvar, vid båda till-
fällena, för att diskutera eller reda ut vissa praktiska frågor med Maria.
Detta visar att samtalsgenren och lektionen inte är samma storheter, även
när de i tid nästan helt sammanfaller. Samtalsgenrer reglerar vårt tal och
våra samtal och vårt val av samtalsgenrer styrs bland annat av syftet för
(tal)aktiviteten; de praktiska frågor som eleverna avhandlar med sin lärare
kräver andra samtalsgenrer än Det texttolkande samtalet, varför dessa frå-
gor får anstå till dess att den nämnda samtalsgenren är avslutad.
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Dominerande samtals- och frågemönster i samtalsgenren
De icke-retoriska frågorna dominerar i samtalsgenren, både i form av de
förformulerade frågorna och när det gäller de frågor som formuleras under
samtalets gång (se ovan, s. 194–195). Att de förformulerade frågorna ställs
som icke-retoriska framgår inte alltid av frågorna i sig, utan blir snarare
tydligt av samtalssituationen (jfr s. 194, exempelvis frågorna 2–5). Vid sidan
av de icke-retoriska frågorna förekommer också retoriska och sonderande
frågor; också dessa kan som vi ska se relateras till samtalsgenrens övergri-
pande struktur, nämligen att tolka och analysera texter. De retoriska frå-
gorna förekommer i synnerhet när läraren håller kortare miniföreläsningar,
exempelvis i form av närläsning av vissa partier av texten (jfr exempel 10
och 18). De flesta frågor initieras av läraren.

Icke-retoriska frågor
De icke-retoriska frågorna är som antytts i samklang med samtalsgenrens
syfte, eftersom de uppmanar eleverna att verbalisera sina egna tankar om
och tolkningar av texten. Vi har redan sett hur icke-retoriska frågor finns
med redan i initieringen av samtalsgenren, vilken viktig funktion dessa har
i upprätthållandet av samtalsgenren under samtalets gång och att de också
finns med i avslutandet av samtalsgenren (jfr exempel 1; 3–6).

De icke-retoriska frågorna riktas dels mot texten, i syfte att få fram elever-
nas tolkningar av och tankar om denna, dels mot elevernas uppfattningar
rörande de teman som texten behandlar, exempelvis temat mod och feghet
i samtalet där novellen ”Mod” behandlas. Låt oss först titta på ett exempel
ur den första kategorin:

Exempel 7 Icke-retoriska frågor riktade mot texten
1 Maria: Mm, intressant för det kom fram samma resonemang i er grupp där

bak. Ja, ska vi fråga männen här i klassen. Vad säger ni?

2 Daniel: Nej jag tror, jag håller med att det är, jag tror också att det är en man
eller liten pojke som man säger. För han jämför sig också att han vill
vara Bruce Willis, han skulle vara Bruce Willis för då skulle han
kunna göra någon bra handling då och hjälpa den här utsatt, utsatta
kvinnan.

3 Maria: Ok.

4 Daniel: Jag tror på en tio, tioåring.

5 Maria: Du tänker dig en ganska ung [ohörbart]. Aha, håller ni andra med.

6 Tjej: Ja.

7 Maria: Jag säger inte att det är rätt eller fel, men det är intressant.

8 Sanna: Ja.
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9 Lotta: Jag tänkte mer typ fjorton, femton. Han verkar lite osäker och lite
halvförvirrad och knepig [ohörbart]. Det kanske inte stämmer, men
det kändes lite så.

10 Malin: Mm, det tyckte jag med, osäker, särskilt det här med att den här
gorillan ser ut som en gladiator och porrfilmsman eller något sådant
där och jag tror inte att en  tioåring riktigt skulle tänka så.

11 Maria: Inte har de referenserna. Nej.

12 Maria: Men en man i alla fall. [Skratt i klassen]. Är det något. Då börjar alla
skratta. A nej, då har vi alla fall att göra med ett jag som är en han i
alla fall, det är vi överens om. Mm.

Ur samtalet om Mod, 040115

Exempel 7 är ett utdrag ur det samtal som tar form utifrån den icke-retoris-
ka frågan om vem jag i berättelsen är, som vi sett introducerades i exempel
1. Av exempel 7 framgår att eleverna tolkar detta jag på lite olika sätt; en
grupp killar tolkar jaget som en pojke i tioårsåldern, medan några tjejer
tolkar jaget som en tonåring. Vi kan också se hur båda tolkningarna av
jagets ålder förs fram med hänvisningar till motiv i texten; orden Bruce
Willis, gladiator, och porrfilmsman är hämtade från novellen ”Mod”. Maria
uppmanar fler elever att bidra med tolkningar efter att Daniel framför sin,
samtidigt som hon understryker att hon inte säger ”att det är rätt eller fel”,
utan istället betonar att det är intressant med olika tolkningar. Inte heller i
sin sista tur tar Maria ställning till vilken av de två konkurrerande tolk-
ningarna som är mest rimlig, utan sammanfattar istället vad gruppen är
enig om: att det är ”en man i alla fall”. Med Marias sammanfattning blir
det med andra ord tydligt vad gruppen är enig om och vad gruppen inte är
enig om.4 Genom att Maria inte slår fast någon rätt tolkning blir det tydligt
att hennes inledande fråga om jaget, och de uppföljande frågorna kring
jaget, är av icke-retorisk art.

Låt oss nu titta på ett exempel när icke-retoriska frågor riktas mot elever-
nas livserfarenheter:

Exempel 8 Icke-retoriska frågor riktade mot elevernas erfarenheter
1 Maria: När, när väljer man att kliva in och visa civilkurage och när gör man

det inte? Har ni varit med om någon konkret situation så där någon
gång? Lotta.

2 Lotta: Jag tror att det beror lite grann på vem det gäller liksom. Skulle det
vara en familjemedlem som var hotad, visst då skulle man göra nå-
got. Men var det en helt främmande människa, då är jag inte lika
säker på att jag skulle göra något ifall jag själv hade risken att bli
skadad.

3 Maria: Mm. Ja.
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4 Stina: Det var som vi pratade om förut, man kanske säger till någon som är
yngre som, man går inte direkt och säger till någon i ens egen ålder
eller någon som är äldre [ohörbart].

5 Maria: Ja, det håller ni med om, det stämmer va, åldersrelaterat, mm.

Ur samtalet om Mod, 040115

De icke-retoriska frågorna som finns i Marias första tur i exemplet är for-
mulerade i anslutning till en diskussion om hur novellens tema, mod och
feghet, beskrivs i texten (jfr exemplen 13, 14 och 17). Dessa icke-retoriska
frågor avviker till viss del från samtalsgenrens övergripande syfte, eftersom
de inte uppmanar eleverna att verbalisera sina tolkningar av och tankar om
texten; istället uppmanas eleverna att ge uttryck för tidigare livserfarenhe-
ter som förvisso anknyter till novellens tema. I detta sammanhang är det
intressant att notera hur eleven Lotta inte svarar på frågorna genom att ge
uttryck för tidigare livserfarenheter utan istället verbaliserar mer principiel-
la tankar kring villkor för att handla i riskfyllda situationer. Inte heller de
andra eleverna svarar på dessa icke-retoriska frågor genom att verbalisera
sina tidigare livserfarenheter, trots att Maria ställer dessa frågor vid två
tillfällen i samtalet. Eleverna problematiserar istället snarare villkoren för
att handla modigt respektive fegt, vilket exempelvis Stina gör i exemplet
ovan. I samtalet om Texthäftet ställer Maria också några liknande icke-
retoriska frågor riktade mot elevernas livserfarenheter, bland annat angå-
ende deras tänkesätt när de var barn. Vid detta tillfälle svarar flera elever
med exempel på hur de tänkte och formulerade sig när de var små; livserfa-
renheter som i samtalet fick funktionen av att illustrera olika punkter i
texten.

De ovan beskrivna exemplen av elevernas responser på icke-retoriska
frågor riktade mot deras tidigare livserfarenheter tolkar jag som att det
finns ett friutrymme i samtalsgenren att svara på frågorna antingen utifrån
mer principiella resonemang om handlingsvillkor (jfr exempel 8) eller uti-
från de egna livserfarenheterna. I de fall eleverna väljer att svara utifrån
mer principiella resonemang uppfattar jag att avvikandet inom samtals-
genren från dess övergripande syfte blir mindre markant. Elevsvaren i ex-
empel 8 kan förstås som ett sätt att upprätthålla samtalsgenren i ett läge när
lärarens fråga erbjudit en avvikelse. Jag menar att elevernas verbalisering
av sina tankar rörande textens tema ligger närmare samtalsgenrens övergri-
pande syfte än en verbalisering av tidigare livserfarenheter gör, åtminstone
om de senare inte sätts i direkt relation till tolkandet av texten.
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Sonderande frågor
I första delen av samtalet om Texthäftet, när Maria och eleverna går ige-
nom vilka olika texttyper som finns representerade i Texthäfte, förekom-
mer det en hel del sonderande frågor:

Exempel 9 Textrelaterad sonderande fråga
1 Maria: Sen finns det några saker till här i häftet. Ni har bilder eller hur. Ni

har en uppslagssida från NE, alldeles på slutet där om film och foto-
grafi. Vad skulle man kalla de andra texterna som finns kvar tror ni?

Ur samtalet om Nationella provets texthäfte, 040318

Dessa sonderande frågor är relaterade till samtalsgenrens övergripande syfte
att tolka och analysera texter, även om denna tolkningsprocess i detta fall
görs kollektivt, i syfte att skapa en fördjupad förståelse för texterna. Vid de
sonderande partierna av samtalet är emellertid inte elevernas olika tolk-
ningar i centrum, snarare skapas här en gemensam förståelse för texternas
karaktäristika som text. I de sonderande partierna används såväl sonderan-
de frågor som retoriska frågor, två frågekategorier som inte alltid är helt
enkla att åtskilja (jfr kap. 7, s. 145). I exempel 12 nedan kan vi se hur
eleverna svarar under detta textsonderande parti i samtalet om Texthäftet
på retoriska frågor, som om de vore icke-retoriska frågor genom att verba-
lisera en tolkning. Efter denna texttypssonderande del av samtalet, återvän-
der Maria och eleverna till en del av texterna, varpå de uppmanas att verba-
lisera sina olika tolkningar av dem.

Retoriska frågor
Även om de icke-retoriska frågorna dominerar som samtalsmönster i den-
na samtalsgenre, så förekommer också retoriska frågor, som likt de sonder-
ande frågorna oftast också går att koppla till samtalsgenrens övergripande
syfte. De retoriska frågorna förekommer främst i samband med lärarens
miniföreläsningar, exempelvis i form av närläsning av texten, eller i sonder-
ande partier av samtalet. Det första exemplet är hämtat ur en miniföreläs-
ning i form av närläsning av texten som Maria gör i samtalet om novellen
”Mod”:

Exempel 10 Retoriska frågor
1 Maria: Ah, eh, när han står där och funderar, han vet ju inte vad, vem han

letar efter riktigt. Flickan som eller kvinnan som den här mannen
pratade med hette.

2 Flera: Maria.

3 Maria: Maria. Ok.

[…]
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4 Maria: Ok. Och kan ni se hur han språkligt verkligen vill tala om att det här.
Först kommer jag är en idiot med versaler. Sedan i det där stycket
som följer, ni vet att upprepa något är ett sätt att verkligen pränta in
något. Hur många idioter hittar ni i de där raderna, i det där stycket?

5 Jacob: Tre.

6 Maria: Mm, alla goda ting är tre, ja fyra med den första då.

[…]

7 Maria: Och han är rätt så smart, eller hur. Vad ropar han in i brevinkastet
där?

8 Jacob: Jag ringer polisen.

9 Maria: Det är smart eller hur.

Ur samtalet om Mod, 040115

I Marias första tur ställer hon en retorisk fråga genom att utelämna det
sista ordet i ett påstående, som flera elever i korus fyller i (Maria). Frågan i
Marias andra tur tycks däremot snarare vara sonderande än retorisk, med
tanke på att Maria när hon ställt den själv börjar räkna i texten hur många
gånger ordet idiot nämns. I den fjärde turen i exemplet ställer Maria däre-
mot ytterligare en retorisk fråga: ”Vad ropar han in i brevinkastet där?”,
eftersom både hon och eleverna visste detta innan då de just läst texten. Jag
tolkar det som de retoriska frågorna i exempel 10, eller på andra håll i
samtalsgenren, inte är av kontrollerande art, inte ställs för att kontrollera
läsförståelse, utan att de snarare har en utpekande funktion. I detta sam-
manhang är det intressant att notera att Maria i sina miniföreläsningar också
ställer retoriska frågor som hon inte förväntar sig att eleverna ska svara på
(jfr exempel 17), där den retoriska frågans funktion som utpekande är ex-
tra tydlig. Genom de retoriska frågorna tar Maria med eleverna på en när-
läsningstur i texten i syfte att lyfta fram stilistiska eller innehållsliga detal-
jer. Detta förfarande är i samklang med samtalsgenrens preciserade syfte att
skapa en fördjupad förståelse av texten.

Samtidigt tycks det dominerande samtalsmönstret i samtalsgenren, de
icke-retoriska frågorna, göra att eleverna inte alltid identifierar Marias re-
toriskt ställda frågor som just retoriska, utan istället svarar på dem som om
de vore icke-retoriskt ställda:

Exempel 11 Retorisk fråga görs om till icke-retorisk genom elevrespons
1 Maria: Vad skulle man kunna karaktärisera den allra första texten där på

sidan tre? Vad är det för någonting? Väldigt dum fråga? Aron.

2 Aron: Massa klockor.

3 Maria: Ok.

4 Daniel: Någon som är väldigt tidsberoende.

5 Maria: Ja, den där bilden där.
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6 Daniel: Ja.

7 Maria: Den är rätt läcker. Texten bredvid vad är det för någonting då, dum
fråga?

8 Daniel: Nja en massa ord.

9 Maria: Ja.

10 Oskar: TV, GB, DV [ohörbart].

11 Daniel: Det var där också liksom, TV:n är född tidigare.

12 Emma: En livsbeskrivning, en livsbeskrivning.

13 Maria: Va sa du.

14 Emma: En livsbeskrivning.

15 Maria: En livsbeskrivning precis. Vad är det för form av text är det här? För
eh det, man kan ju se det som en massa uppradade ord men.

16 Jacob: Det är väl som förkortningar.

17 Maria: Det är förkortningar ja.

18 Jacob: Eller ja.

19 Emma: Jag tycker man inser vad kort livet eller liksom vad kort livet är egent-
ligen. Eller att livet kretsar väldigt mycket om tv, när vi har upptäckt
tv:n då tittar vi.

20 Tjej: Ja, precis.

21 Daniel: En massa tv.

22 Maria: Det är ju helt klart en dikt är tanken också eller hur. Håller ni med
om det? Fast den är klart annorlunda.

Ur samtalet om Nationella provets texthäfte, 040318

Av Marias sista tur i exemplet, ”Det är ju helt klart en dikt”, blir det tydligt
att frågan hon ställer i den första turen i exemplet är av retorisk art. Troligt-
vis tycker hon att svaret på frågan är för självklar, varför hon benämner den
som dum. Eleverna tolkar hennes fråga däremot som en uppmaning beskri-
va texten innehållsligt. Vi kan se att först ut är Aron, som istället för att
säga något om dikten i fråga istället beskriver en bild av Arman på samma
sida, vilken Daniel ger en tolkning av i exemplets fjärde tur. Maria evalue-
rar inte detta som rätt eller fel, men upprepar däremot sin inledande fråga i
exemplets sjunde tur, samtidigt som hon också upprepar påpekandet att det
är en dum fråga. Denna tur kan förstås som en fingervisning till eleverna
om att det är ett enkelt svar hon söker. Eleverna (Daniel, Oskar, Emma) ger
därefter beskrivningar utifrån textens innehåll, varpå Maria ytterligare en
gång upprepar frågan i tur 15; denna gång genom att formulera den som ett
påstående där hon utelämnat det sista ordet (jfr exempel 10). Därefter uppre-
par Jacob att texten innehåller ”en massa förkortningar” och Emma gör en
tolkning av texten, där hon hävdar att den påminner om livets korthet. I
sista turen ser vi att Maria ger upp att eleverna ska svara rätt på hennes
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retoriska fråga när hon istället ger svaret själv och samtidigt frågar eleverna
om de håller med om den kategoriseringen av texten.

Eleverna tycks helt enkelt inte uppfatta vad Maria är ute efter med sin
retoriska fråga, nämligen det ”enkla” svaret att texten är en dikt.  Deras
svar indikerar snarare att de uppfattar frågan som icke-retorisk, där de för-
väntas att verbalisera sina egna iakttagelser och tolkningar av texten, vilket
vi tidigare sett är det vanligaste samtalsmönstret i denna samtalsgenre. Detta
sker för övrigt i båda samtalen där denna samtalsgenre realiseras, vilket jag
tolkar som att det är lätt för aktörerna att falla in i samtalsgenrens domine-
rande samtalsmönster (jfr kap. 7, s. 168).

Funktionen hos den retoriska frågan uppfattar jag vara densamma som i
exempel 10, nämligen utpekande, vilket återigen kan kopplas till ett av
samtalsgenrens preciserade syften, att skapa fördjupad förståelse för tex-
ten. Att den fördjupade förståelsen av texten vid detta tillfälle inkluderar
att fastställa texternas texttyp och/eller genre bör, som sagt, förstås i rela-
tion till konstruktionen av det Nationella provet i svenska, där en sådan
förståelse är grundläggande för att kunna genomföra provet på ett tillfreds-
ställande sätt (Se exempelvis medföljande kopieringsunderlag till Nationella
Provet i Svenska, vt 2004, s. 24).

I ovanstående exempel ser vi att Marias främsta strategi för att få eleverna
att ge det önskade svaret (”dikt”) är att upprepa den retoriska frågan. En
annan strategi som Maria använder när texttyper ska fastställas i samtalet
om Texthäftet är lotsning, där de retoriska frågorna formuleras så att
eleverna ska nå fram till ett specifikt svar:

Exempel 12 Lotsning för att fastställa textens texttyp
1 Maria: Har vi några mer utdrag ur romaner?

[…]

2 Stina: Tretton [ohörbart].

3 Maria: Ja, tretton är lite speciell. Hur skulle man kunna karaktärisera den
texten? För det finns ju med delar ur Pippi och ni ser en liten text av,
en liten, ett så där litet fragment från en bit av Tegnér [ohörbart].

4 Aron: De är väl skildringar.

5 Maria: Men vad är det där för text, är den skönlitteratur, tro?

6 Aron: Nja.

7 Maria: Ni vet man kan alltid gå till slutet och så kan man titta på vad den
heter, var den är tagen ur.

8 Stina: Den är ju tagen ur en bok.

9 Maria: Som heter.

10 Stina: Pippi och Sokrates.

11 Maria: Ja, och sen så.
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12 Stina: Filosofiska vandringar i Astrid Lindgrens värld.

13 Maria: Precis, vad skulle, vad kan det här vara för sorts text det här.

14 Stina: Analyser.

15 Maria: Ja, analytisk och att den då mer är faktabaserad eller filosofisk.

16 Jacob: Ett megalångt kåseri kanske.

17 Maria: Tycker du det?

18 Jacob: Nej jag vet inte [ohörbart].

19 Maria: Ja i och för sig […] de har ju för avsikt att lägga filosofiska aspekter
på Pippi och Astrid Lindgrens figurer, så att tanken är ju att den ska
vara mer sån, mera faktabaserad.

Ur samtalet om Nationella provets texthäfte, 040318

I den första turen av Maria i exemplet ställer hon en sonderande fråga, som
sedan i hennes andra tur följs upp av en retorisk: ”Hur skulle man kunna
karaktärisera den texten?” När Arons svar, ”skildringar”, inte är vad Maria
hade i åtanke påbörjar hon lotsandet av eleverna fram till det ”rätta” sva-
ret, där hon först frågar om texten är skönlitterär, (tur 5), sedan tipsar om
att de kan titta var texten är tagen från (tur 7) och därefter preciserar hon
frågan om vilken bok den är tagen ur genom en retorisk fråga ställd som en
del av ett påstående där ett ord är utelämnat för eleverna att fylla i (tur 9).
Sedan upprepar hon sin inledande retoriska fråga genom att fråga vilken
sorts text detta är (tur 13). I tur 15 formulerar Maria själv två nyckelbe-
grepp som jag uppfattar att hon menar att svaret bör innehålla: ”faktabase-
rad” och ”filosofisk”, vilket hon återkommer till i exemplets sista tur, där
hon avslutar samtalsrundan genom att ge det rätta svaret.

Också detta lotsande inslag kan kopplas till samtalsgenrens preciserade
syfte att skapa fördjupad förståelse för texten. Att lotsningen som strategi
inte tycks fungera så bra, med tanke på att Maria själv slutligen blir den
som formulerar svaret (jfr exempel 11) tolkar jag i analogi med min analys
av exempel 11, som ett utslag av att detta samtalsmönster inte utgör det
dominerande i samtalsgenren och därmed strider mot elevernas inter-
naliserade förväntningar och beredskap att delta i samtalsgenren, Det text-
tolkande samtalet. Detta kan förklara att elevernas uppvisar en viss vill-
rådighet inför att delta i samtalsmönstret.

Dialogicitet i form av manifest intertextualitet i elev- och lärarturer
I denna samtalsgenre är det vanligt förekommande att lärarens och elevens
turer anknyter till elevers eller lärarens tidigare turer, vilket kan beskrivas
som en specifik form av dialogicitet som kan benämnas som manifest inter-
textualitet, för att låna ett begrepp från Fairclough (1992, 117).5 Anknyt-
ning till tidigare turer inom samtalsgenren, eller till tidigare turer i de förbe-



209

redande gruppsamtalen inför klassamtalet, sker i synnerhet när det domi-
nerande samtalsmönstret för samtalsgenren, interaktionen runt de icke-re-
toriska frågorna (jfr exempel 3 och 7). Det förekommer emellertid också
anknytning till elevernas tidigare turer i lärarens miniföreläsningar, där vi
vet att det också förekommer en hel del retoriska frågor:

Exempel 13 Anknytning till tidigare elevtur i lärarens miniföreläsning:
1 Maria: Nu ska vi se, vad tänkte jag på sedan. Eh, det här med, han använde

ju också en del ord som är lite speciella. Ni har på sidan 47 så har ni,
när han kommer fram, han följer ju efter den här mannen. Ni kan
titta på sidan 46 först förresten, det här är ju ingen fråga som var
med här men, han, han följer efter, skuggar den här mannen i över
tjugo minuter, hittar ni det stycket där, ganska precis mitten där. Se-
dan har ni en gan en lång mening, den är faktiskt fem rader lång, ser
ni där, och han verkligen beskriver var han går efter honom. Ser ni
hur varje liten del av meningen börjar där: bort från, genom, fram
till, över, förbi, längs, genom, fram till, på andra sidan.

2 Jacob: Berg- och dalbana.

3 Maria: Va sa du.

4 Jacob: Berg- och dalbana, så där snabbt svänger.

5 Maria: Precis, ja precis, också väldigt väl beskrivet med de här prepositioner-
na, man verkligen ska förstå att det tar tid. Jag hörde Emma när hon
pratade om det här. Och du verkligen, du hade tagit fasta på det,
tänkte du på det. Du sa ja han höll på länge och de gick på alla
möjliga ställen och så. Här får han verkligen fram det, med alla de
här orden, just genom att välja dem. Mm.

Ur samtalet om Mod, 0401156

I denna miniföreläsning gör Maria såväl en närläsning som en stilistisk ana-
lys av ett textstycke ur novellen ”Mod”, som hon i sin sista tur i exemplet
anknyter till ett tidigare yttrande av eleven Emma, som denna gjort under
det förberedande gruppsamtalet om novellen.

Eleverna anknyter också till varandra i sina turer, ibland för att hålla
med (jfr exempel 15, 16 och 18) och andra gånger för att invända, som i
följande exempel:

Exempel 14 Elevresponser som uttalat anknyter till andra elevers tidigare
turer
1 Jacob: Eh, jag vill bygga lite vidare på det som Linda sa, det här med att

man, man tycker att det berör inte riktigt en själv. Det kan ju också
vara en ursäkt för att liksom, en ursäkt för sig själv, att nej jag behö-
ver faktiskt inte lägga mig i det här, som en, som ursäkt är ens egen
feghet och gör det till någonting som nej det spelar ingen roll, jag är
inte feg för att jag inte lägger mig i det här, utan det är nog inte min
business.



210

2 Maria: Mm.

3 Malin: Jamen det är ju sant, men alltså, ja det är sant också, men det känns
som man vet inte riktigt vad som, alltså varför de har bråkat, så det
känns som att det är så svårt att veta om, vem man ska hjälpa för
man har ingen aning om vad som hänt egentligen så då kanske man
hjälper fel sida och då kanske det blir.

4 Maria: Då kan det bli tokigt.

5 Malin: Konstigt.

Ur samtalet om Mod, 040115

Här är det också intressant att notera hur eleven Malin håller fast vid sin
tolkning av mod – feghet i sin första tur i exemplet, men först efter att ha
understrukit giltigheten i Jacobs sätt att se på det hela. Malins erkännande
av Jacobs ståndpunkt, samtidigt som hon håller fast vid sin egen och ut-
vecklar den vidare, ligger i linje med samtalsgenrens inneboende litteratur-
syn, som förstår litteratur inte endast som tolkningsbar utan också som
inbjudande till flera olika sorters tolkningar (jfr nedan, s. 211). I exemplet
ovan handlar Jacobs och Malins olika ståndpunkter förvisso endast indi-
rekt om tolkningar av den litterära texten, närmare bestämt: om olika stånd-
punkter som bildar utgångspunkter för deras tolkningar och värdering av
den litterära texten och dess behandling av temat, mod och feghet.

I exempel 13 och 14 handlar det vidare om en direkt, utpekande anknyt-
ning i turen genom att eleverna hänvisar till namnet på den som fällt den
tur som det anknyts till. I nästa exempel anknyter eleven dels på detta di-
rekta, utpekande sätt, dock inte genom att nämna något utan genom pro-
nomenet (ni), dels på ett mer indirekt sätt genom att återanvända samma
ordval som använts i tidigare turer:

Exempel 15 Elevresponser som både uttalat och genom ordval anknyter till
andra elevers och lärarens turer
1 Lotta: Ja, det är ju lite lustigt det här att liksom att om bara man inte gör

saker bedöms man som feg som typ ja hoppar du inte från tian då
liksom chicken typ, men det är som ni sa det skulle ju vara ganska
dumstridigt att man inte har hoppat från så höga höjder förut och
inte vet hur man skulle landa. Jag menar det är som sagt avvägning,
liksom vad bör jag göra och vad bör jag inte liksom. Jag är kanske
inte modig ifall jag gör det, utan då är jag kanske bara dum och
försöker bevisa något istället. För det har ju inget eget syfte, det hjäl-
per ju inte någon om jag gör det.

2 Jacob: Fast jag skulle säga att det faktiskt hjälper någon. Om du gör det här
som känns otäckt så driver du dig själv till en ny gräns och kanske
stärker ditt självförtroende så nästa gång du, förstår du vart jag vill
komma, du kommer att bygga på hela tiden.

Ur samtalet om Mod, 040115
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Lotta anknyter till två tidigare turer i samtalet. Den första anknytningen
gör hon till eleven Hanna, som fört fram tanken att det är dumdristigt av en
svag människa att riskera sin säkerhet genom att handla i en farlig situation
(jfr exempel 18). Att Lotta använder en egen variant av ordet, dumstridigt,
gör inte anknytningen mindre tydlig, i synnerhet eftersom hon direkt vän-
der sig mot gruppen vars medlem, Hanna, har framfört synpunkten genom
pronomenet vi. Nästa anknytning gör Lotta till läraren Marias tur. Detta
genom att återanvända ordet avvägning som Maria precis innan använt i en
tidigare tur (jfr exempel 18).

Förekomsten av anknytning till tidigare turer, vilket som sagt kan
benämnas som manifest intertextualitet, tolkar jag som en indikator på före-
komsten av en specifik form av dialogicitet i samtalsgenren; en dialogicitet
som handlar om hur tydligt turerna är relaterade till varandra. Att denna
typ av anknytning till tidigare turer förekommer inom samtalsgenren så
pass ofta att det framträder som ett utmärkande drag i kommunikationen,
har blivit tydligt min analys av materialet.

Litteratur- och kunskapssyn i samtalsgenren
Litteratur och litterära objekt ses i samtalsgenren som tolkningsbara texter,
vilka inbjuder till olika tolkningar. Denna litteratursyn uppfattar jag också
som en förutsättning för att det ska vara möjligt att realisera samtalsgenrens
övergripande syfte, att analysera och tolka litteratur samt preciseringen av
detta syfte, att uppmana och uppmuntra eleverna att verbalisera sina tolk-
ningar av och tankar om litteraturen ifråga. Fokuseringen på litteratur som
text innebär att litteraturen inte betraktas som en kunskapskälla om värl-
den, utan snarare som en avbildning av världen. Denna avbildning behöver
inte nödvändigtvis vara realistiskt avbildande av världen, utan kan exem-
pelvis vara av mer fiktivt slag, varför frågan om samtalsgenrens inneboende
kunskapssyn inte aktualiseras här. Detta förhållningssätt kan benämnas som
ett mimetiskt genom betoningen på att litteraturen inte är världen, eller kan
vara en kunskapskälla för den, utan är en avbild av världen, återgiven i text
(jfr Melberg 1992). Inom samtalsgenren Det texttolkande samtalet finns en
mimetisk förståelse av litteraturen implicit, som bland annat visar sig i
fokuseringen av textens skildringar och textuella, stilistiska detaljer, vilka,
som sagt, förstås som fiktiva utsagor snarare än som utsagor om världen.
Detta innebär att  frågan om huruvida det som skildras är sant i kunskaps-
mening eller ej, inte heller aktualiseras här. Samtidigt är det möjligt inom
samtalsgenren att pröva textens trovärdighet som skildring, avbildning av
fenomen i världen.
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Såväl samtalsgenrens litteratursyn som dess syfte manifesteras således i
fokuseringen av texten, inte minst genom att både läraren och eleverna un-
der samtalets gång ständigt återvänder till texten, för argument för sin tolk-
ning eller för att lyfta fram vissa detaljer exempelvis i stilististiskt syfte.

Den litterära texten tolkas
Samtalsgenrens litteratursyn finns som en implicit förutsättning i behand-
landet av litteraturen i samtalet, vilket kommer till tydligt uttryck i följan-
de:

Exempel 16 Texten blir föremål för olika tolkningar
1 Maria: Det är smart eller hur. Undrar om han tagit det från en film också.

Det är liksom lite klassiskt då kan det hända något. Och sedan kom-
mer det märkliga då det, det är det näst, tredje stycket där. [Läser.]
Det blev tyst, dödstyst, hela uppgången fylldes av änglar. Varför väl-
jer han det här ordet? Vad vill han säga med det här tycker ni. Lotta.

2 Stina: Jag tycker det verkar som att han vill att man ska kunna tolka det på
olika sätt. För att i våran grupp så uppfattade vi det väldigt olika.
Jag typ kopplade det till att ja att han skulle träffa änglar, kanske
blev lite adrenalinkick. Han kanske kände att han gjorde något bra,
men sluta slå henne därinne liksom. Och Hanna uppfattade det på
ett litet annat sätt också.

3 Hanna: […] Att när man gör någonting så får man [ohörbart] och så blir
man rädd och nervös och så känns det som man är på ett annat plan
och det börja snurra liksom och man får ja [ohörbart]

Maria: Ok och därför änglar då. Ja. Är det någon mer variant. För det här
är väldigt intressant. Ser ni att man kan [ohörbart].

4 Linda: Ja, jag tänkte att liksom när de sa änglar att det vart liksom nästan så
tyst så det vart lugnt och fridfullt och att allting vart nästan bra igen.

5 Maria: Då associerar du dit då. Ja, ja.

6 Linda: Ja.

7 Maria: Lina.

8 Lina: Jag tyckte det kändes som [ohörbart] en väntan liksom ifrån det han
hade ringt till att det skulle bli en reaktion. Det var en lång väntan.

9 Maria: Och därför passade väntan. Ja, Maja.

10 Maja: Typ jag tänkte mer på det som Lina sa, men med typ stämningen, att
det blev närmast hela trappuppgången, att liksom från det där thril-
ler så blev det liksom änglastämning.

11 Maria: Mm, intressant, intressant. Var det det du också ville säga?

[Ytterligare två elever ger sina tolkningar på motivet änglar i trapp-
uppgången.]

Ur samtalet om Mod, 040115
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Den första turen i exemplet är Marias avslutning på en miniföreläsning i
form av en närläsning av texten (jfr exempel 19). Miniföreläsningen myn-
nar ut i den icke-retoriska frågan om vad motivet ” hela uppgången fylldes
av änglar”, i novellen betyder. Denna icke-retoriska fråga avrundas med
”tycker ni”, det vill säga i användandet av ett av de verb (tycka, tolka) som
jag tidigare analyserat som uppmaningsmarkörer för tolkning i samtalsgen-
ren. I dessa icke-retoriska frågor framskymtar dessutom en biografisk för-
ståelse av litteraturen, där den litterära texten förstås som en produkt av
författarens intentioner: ”Varför väljer han det här ordet? Vad vill han säga
med det här tycker ni.”. Denna biografiska ansats, som också finns närva-
rande i exempel 1,3 och 19, förenas inom samtalsgenren med litteratursy-
nen att texten går att tolka på många olika sätt. Stina förklarar i den andra
turen i exemplet förekomsten av flera tolkningar av motivet inom gruppen
som just ett uttryck för författarens intention.

I exemplet kan vi se hur Maria uppmuntrar eleverna att verbalisera sina
tolkningar av det litterära motivet, utan att hon värderar dem som giltiga
eller ogiltiga. Samtalsgenrens syfte med den tolkande aktiviteten är ju inte
att fastställa en giltig tolkning, exempelvis genom diskussion och prövning
av uppkomna tolkningar mot vissa kriterier, utan som att få fram de olika
tolkningar som finns inom elevgruppen. Detta syfte understryker Maria i
det fjärde turen i exemplet. I den fjärde och tolfte turen i exemplet uttrycker
Maria det värdeladdade ordet intressant. Denna bekräftande bedömning
från Maria tolkar jag som en markering att hon uppskattar att ytterligare
ett sätt att tolka det litterära motivet kommit i dagen, snarare än som ett
värderande av den enskilda tolkningens innehåll. Det intressanta är med
andra ord att ett litterärt motiv kan tolkas på många olika sätt och att
eleverna tänker olika (jfr exempel 7).

Inte endast eleverna uttrycker tolkningar av texten, utan det gör även
läraren Maria:

Exempel 17 Läraren ger en tolkning av texten
1 Maria: Jag tänkte också på en sak, där att det kändes nästan som om han

tittade på sig själv utifrån också, som att man ser på en film så kan
man sätta poäng på hur folk beter sig. Är ni med?

2 Några elever: Mm.

3 Maria: Och så, ja det där blir fem poäng det där blir si och det där blir så.
Att man liksom, att jag då på något vis kliver upp, om han nu får
vingar, det har inte med det att göra, men att han liksom ser sig själv
utifrån, analyserar sitt beteende lite så. Då kan han dela ut poäng
eller inte beroende på hur han själv tycker att han beter sig. Mm,
bra. Eh, och sen kommer det här slutet […]. Hur reagerade ni när ni
kom hit. Hade ni väntat er det här slutet?

Ur samtalet om Mod, 040115
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De inledande orden i första turen i exemplet, ”Jag tänkte också på en sak”,
markerar, som jag ser det, att läraren är i färd med att göra en tolkning som
ska förstås utifrån samma villkor som gäller för elevernas tolkningar och
tas emot inom samtalsgenren, det vill säga som en tolkning, varken mer
eller mindre giltig än de andra tolkningar som framkommit under samtalet.
Jag menar att Marias användning av tolkningsmarkören, ”Jag tänkte”, ty-
der på detta. Utifrån detta förstår jag den avslutande frågan i första turen,
”Är ni med”, som en fråga om eleverna förstår hur hon tänker, snarare än
en vädjan om medhåll att hon tänker rätt (jfr exempel 13). Vi minns också
hur Maria i initierandet av samtalsgenren etablerar ett jämbördigt sam-
talsförhållande till sina elever, när hon ställer icke-retoriska frågor om för-
fattaren och därmed visar att hon inte intar en expertroll i samtalet (jfr
exempel 1).

Texter går att kritisera; trovärdigheten prövas
Utifrån samtalsgenrens litteratursyn och dess övergripande syfte är det ock-
så möjligt att ifrågasätta textens trovärdighet, som vi kan se sker i följande
exempel:

Exempel 18 Texten ifrågasätts
1 Stina: Jag tänkte på att det beskrevs väldigt starkt, mod och feghet, att det

verkligen är fel att vara feg, så tycker jag att det verkar.

2 Maria: Och de, har du den känslan med dig hela tiden eller är det någon-
stans det där stått mer.

3 Stina: Ja, i slutet säger han väl det, som verkligen [ohörbart] gjorde fel som
inte följde efter.

4 Maria: Ok, han var rätt feg alltså kontentan av det hela, skulle önska att
han kunde ha gjort annat. Maja.

5 Maja: Vi tänkte så här att han hänvisade till de här Stålmannen och de som
liksom vågar göra allting och det var att det var att de var modigt,
att de var modiga. Men vi tänkte så här liksom det skulle inte vara så
svårt att vara Stålmannen och göra alla de här sakerna, för han vet ju
att han kommer ju inte dö eller han, det kommer ju inte hända ho-
nom någonting. Han har ju alla de där krafterna. Alltså det är ju
ingenting för honom. Men då liksom att vara en svag människa och
göra något sånt, det är modigt, tänkte vi då.

6 Maria: Det är ju sant, det är ju sant.

7 Maja: Mm.

8 Maria: Ja, ja intressant resonemang alltså, verkligen. Hanna.
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9 Hanna: Mm, jag tänkte på det här Stina sa, jag håller absolut med. De be-
skriver feghet och mod så väldigt antingen svart eller vitt. Det känns
precis som om det är en svag människa är det nästan dumdristigt att
ge sig på ja som macho. Då riskerar man ju att man själv blir skadad.
Då är man ju nästan ja [ohörbart].

10 Maria: En evig avvägnings avvägningsfråga […]

Ur samtalet om Mod, 040115

I första turen kan vi se hur eleven Stina inleder kritiken av hur texten be-
skriver mod och feghet genom att framföra att hon anser att texten är starkt
normativ. Läraren ber henne att precisera sin tolkning, genom att klargöra
om det gäller hela texten eller något speciellt ställe i texten (tur 2), varpå
eleven identifierar var i texten denna normativa hållning uttrycks som tyd-
ligast (tur 3). Utifrån detta gör Maria en summering av hur karaktären
framställs: ”han var rätt feg” (tur 4). I den följande turen verbaliserar Maja
de grunder för ifrågasättandet av textens beskrivning av mod och feghet
som hennes grupp kommit fram till (tur 5), vilket görs i direkt hänvisning
till texten (stålmannen). Maria visar i turen som följer att hon anser att
deras kritik är rimlig (tur 6); i tur 8 understryker hon att ”det är ett intres-
sant resonemang”. Vi har konstaterat att ordvalet intressant ofta används
för att markera att det är bra att olika tolkningar av texten läggs på bordet
(jfr exempel 7 och 16). Tur 8 har en sådan funktion, vilket därmed också är
återkopplande till samtalsgenrens övergripande syfte. I den nionde turen
utvecklar eleven Hanna den kritik mot textens trovärdighet som inletts av
Maja, vilket vi kan se att hon gör genom att direkt koppla sin tur till Maria
(manifest intertextualitet).

Tillbaka till texten
Textens centrala funktion i samtalsgenren visar sig inte minst genom att
både läraren och eleverna ständigt går tillbaka till den under samtalet. Vi
har redan sett hur läraren och eleverna återknyter till texten genom att
upprepa specifika ord i texten (jfr exemplen 7, 10, 11, 12, 13, 16 och 17).
Andra gånger går läraren eller eleven tillbaka till texten genom att citera
längre partier. Lärarens miniföreläsningar sker i denna samtalsgenre som
jag tidigare nämnt ofta i form av närläsning av texten:
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Exempel 19 Miniföreläsning i form av närläsning av texten på lärarens
initiativ
1 Maria: Ah, eh, när han står där och funderar, han vet ju inte vad, vem han

letar efter riktigt. Flickan som eller kvinnan som den här mannen
pratade med hette.

2 Flera: Maria.

3 Maria: Maria. Ok. Hur tänker han sen nu då? Han säger [läser ur texten]
fyra våningar, tolv namn, inte ett enda som i Maria. Vad hette en
gangster från Sydafrika. Och så börjar han rabb, syd förlåt Sydame-
rika, det var ju en latino här, Somoza, Mendez, Bastituto. Nej, inget
gangsternamn så. Och det är något mer som gör att han känner sig
främmande, han förväntar sig att det ska vara mysko här. La ni märke
till det? Han säger så här, det luktar starkt utav mat, det var någon
krydda jag kände igen som fick mig att tänka på sommarfestivaler.
Så han förväntar sig att alltihop ska stämma in då på den här Maria
som, att hon borde vara en samma sort på något vis då. Så att han
må, på den här lilla biten så får man väldigt mycket beskrivning så
att man verkligen kan se det och som sagt med den här lampan också
den där knappen där. Mm, sedan på nästa sida, längst upp på sidan
fyrtioåtta så säger han, ni ser han har valt att skriva med versaler
också: Jag är en idiot. Vad är det han konstaterar där? Han har ju
följt efter fram, han har konstaterat att det här är kanske inte värl-
dens bästa ställe att befinna sig på. Stina.

4 Stina: Han vet att han inte har någon chans mot den där stora [ohörbart].

5 Maria: Ok. Och kan ni se hur han språkligt verkligen vill tala om att det här.
Först kommer jag är en idiot med versaler. Sedan i det där stycket
som följer, ni vet att upprepa något är ett sätt att verkligen pränta in
något. Hur många idioter hittar ni i de där raderna, i det där stycket?

6 Jacob: Tre.

7 Maria: Mm, alla goda ting är tre, ja fyra med den första då. Så verkligen att
tala om, så han verkligen förklarar, han är ju ingen jättekaxig kille,
så det här var ju inte så smart alltså. Men vad gör han sedan då, han
ringer ju faktiskt på, vad gör han?

8 Lotta: Han gör väl det han kan med tanke på sin storlek för att stoppa det.

9 Maria: Och han är rätt så smart, eller hur. Vad ropar han in i brevinkastet
där?

10 Jacob: Jag ringer polisen.

11 Maria: Det är smart eller hur. Undrar om han tagit det från en film också.
Det är liksom lite klassiskt då kan det hända något. Och sen kommer
det märkliga då det det är det näst, tredje stycket där [läser] det blev
tyst, dödstyst, hela uppgången fylldes av änglar. Varför väljer han
det här ordet? Vad vill han säga med det här tycker ni. Stina.

Ur samtalet om Mod, 040115
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Jag har tidigare diskuterat samtalsmönstret i exemplets miniföreläsning i
form av närläsning och undersökt hur denna kan förstås som relaterad till
samtalsgenrens syfte (jfr exempel 10). I detta sammanhang vill jag med ex-
emplet understryka hur lärarens miniföreläsningar i form av närläsningar
innebär en återknytning eller återgång till texten, vilket också kan ses som
ett sätt att upprätthålla samtalsgenren genom att texten fokuseras för att
göras till föremål för tolkning. Det senare ser vi i exemplets sista tur, där
lärarens miniföreläsning utmynnar i en icke-retorisk fråga om hur ett motiv
i texten kan tolkas (jfr exempel 16). Att i samtalet återgå till texten, som
endast görs i denna samtalsgenre i mitt material, är för övrigt en av Rosen-
blatts uppmaningar till litteraturundervisande lärare (1938/2002, s. 73–
106).

Det händer också att elever tar initiativ till att göra närläsningar av tex-
ten, som i detta fall när Lotta läser en mening ur ett utdrag ur romanen
Liftarens guide till Galaxen, som fanns med i Texthäfte:

Exempel 20 Elev initierar närläsning av texten
1 Lotta: Det är det var en speciell mening också. [Läser ur texten]: På denna

restaurang kan man träffa och äta middag med ett fascinerande ge-
nomsnitt av varelser från alla tider och platser. Just den meningen
tycker jag är så bra för […] för man ser det framför sig, man åker dit
och sitter och äter och så kanske det sitter en, en grek där och käkar
också, typ Sokrates eller vem som helst [ohörbart] samtidigt så ser
man allting som exploderar runt omkring.

Ur samtalet om Nationella provets texthäfte, 040318

Däremot kategoriserar jag inte Lottas närläsning ur texten som en mini-
föreläsning, eftersom den turen inte är av undervisande karaktär, vilket
däremot lärarens miniföreläsningar är. Lottas närläsning är snarare ett sätt
att verbalisera grunden för sitt omdöme av texten ifråga, vilket vi av citatet
kan förstå är av gillande slag. Att gå tillbaka till texten är således något som
initieras både av läraren och eleverna i samtalsgenren och bidrar till upp-
rätthållandet av samtalsgenren. I följande exempel hänvisar eleven Maja
till texten i ett läge när några elever under ett kort tag lämnat texten för en
mer principiell diskussion om hur man kan tänka kring mod och feghet (jfr
exemplen 8 och 15):

Exempel 21 Återknytning till texten av elev
1 Maja: Men sedan var det så, alltså det så luddigt just det där telefonsamta-

let tycker jag att det var så, alltså det hade varit en annan sak om han
hade sett det på gatan typ att han hade kanske stått dragit i henne
och skrikit åt henne på gatan.

Ur samtalet om Mod, 040115
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Genom sin tur i exemplet ovan bidrar således Maja till att samtalet behåller
sitt textuella fokus, varför turen också upprätthåller samtalsgenren.

Motstånd mot att delta i samtalsgenren
I mitt material har jag inte funnit några tydliga exempel på motstånd bland
eleverna mot att delta i denna samtalsgenre. Långt ifrån alla elever deltar i
samtalsgenren genom att formulera egna yttranden, men jag uppfattar att
samtalsgenren också inbjuder till att delta genom lyssnande. Vi har sett
exempel på hur läraren uppmanar elever i en grupp att återge ett resone-
mang som hon hört dem föra i den mindre gruppens förberedande samtal
(jfr exempel 3) eller att läraren ber en viss kategori elever svara, exempelvis
i sin egenskap av män (jfr exempel 7). Däremot förekommer det så gott
som aldrig i mitt material att läraren ber någon specifik elev svara för att
denna inte verbalt deltagit i samtalsgenren. Detta tolkar jag som att sam-
talsgenren erkänner lyssnaren som en lika giltig elevposition som talaren,
vilket kan förklara frånvaron av aktivt elevmotstånd mot att delta i sam-
talsgenren. Lyssnarnas tystnad uppfattar jag således inte som ett tyst elev-
motstånd.

Elevernas sätt att inte svara på vissa av lärarens frågor, utan istället svara
på ett sätt som passar dem bättre själva skulle kunna tolkas i termer av
elevmotstånd (jfr exempel 8). Elevmotståndet gäller i dessa fall att svara på
ett specifikt sätt, däremot inte mot deltagande i sig. Detta tolkar jag som att
samtalsgenren rymmer möjligheten till elevmotstånd, vilket också kan for-
muleras som en handlingsfrihet i samtalet.

Möjligheterna att inta lyssnarpositionen och att som talare bjuda samtals-
mönster motstånd inom samtalsgenren, förklarar, som jag ser det, varför
elever inte uttrycker motstånd mot att delta i samtalsgenren, eftersom dessa
möjligheter minskar pressen på eleverna att delta på sätt som de inte vill
eller kan.

Samtalsgenrens ämneskonceptionella sammanhang
Maria beskriver i en intervju med mig hur hon arbetar utifrån Xbodasko-
lans lokala kursplan i Svenska, där speciellt epokstudierna är markerade
under A- och B-kursen (jfr kapitel 5). Maria uttrycker en tveksamhet inför
att ägna så stor tid åt de äldre texterna som hon gör utifrån kursplanen och
som hon menar sker på bekostnad av andra litteraturstudier. Hälften av
tiden i Marias litteraturundervisning ägnas till litteraturhistoriska studier
utifrån epokerna och hon menar att det finns vissa ”litterära ikoner” som
hon ständigt tar upp under dessa studier, exempelvis Homeros, Dante och
Dostojevskij. Vid sidan av de litteraturhistoriska studierna läser eleverna
också 4 valfria romaner per år, vilket också kan uttryckas som 600 sidor på
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A-kursen respektive B-kursen i Svenska, ett sidantal som är reglerat, som
tidigare nämnts, i de lokala kursplanerna på Xbodaskolan. Att läsa och
samtala utifrån texter från antologin Färdlektyr är också ett återkomman-
de inslag i litteraturundervisningen.

Maria samarbetar ofta med andra lärare på samhällsprogrammet, speci-
ellt med samhällslärarna och historielärarna. Dessa samarbeten handlar
emellertid inte så ofta om litteraturundervisningen, varken de litteraturhis-
toriska studierna eller läsningen av samtidslitteraturen.

Maria uttrycker olika mål för sin litteraturundervisning i stort. För det
första ska eleverna ges möjlighet att tänka själva och kunna relatera tex-
terna till sig själva på olika sätt. Detta mål anger Maria som ett övergri-
pande mål för allt hon gör som svensklärare. För det andra vill hon att
litteraturundervisningen ska väcka läslust och att de ska få positiva erfaren-
heter av litteraturläsning som inspirerar till vidare läsning. För det tredje
ska undervisningen ge eleverna historisk förståelse, som preciseras som en
förståelse för epokerna  och för människors villkor under olika tider.

Betoningen av de litteraturhistoriska studierna i Marias litteratur-
undervisning tolkar jag som ett uttryck för ämneskonceptionen Svenska
som det högre bildningsämnet. Inslagen av tematiska arbetssätt över ämnes-
gränserna kan däremot relateras till Svenska som erfarenhetspedagogiskt
ämne, samtidigt som dessa, som sagt, inte berörde litteraturundervisningen
annat än undantagsvis. Således tolkar jag det som att ämneskonceptionen
Svenska som det högre bildningsämnet i första hand bildar utgångspunkt
för Marias litteraturundervisning. Samtidigt understryker Maria under in-
tervjun att hon fortfarande är ”på väg” som svensklärare och gärna vill
pröva nya arbetssätt. Detta tillsammans med engagemanget för ämnes-
övergripande temaarbete och den försiktiga kritik hon uttrycker mot den
lokala kursplanens betoningar av äldre texter indikerar, som jag ser det, att
hon, åtminstone delvis, vill lämna den ämneskonceptionella utgångspunk-
ten i Svenska som högre bildningsämne, vars tradition svensklärarkollegiet
på Xbodaskolan förvaltar exempelvis i den lokala kursplanen.

Samtalen i samtalsgenren Det texttolkande samtalet där samtidslittera-
tur behandlas kan således ses som en del av Marias strävan att luckra upp
sin litteraturundervisnings betoning på litteraturhistoriska, äldre texter.
Samtidigt berättar Maria att hon så gott som alltid för samtal om den litte-
ratur som de läser i klassrummet, också den litteratur som läses i de littera-
turhistoriska studierna. Också vid dessa samtal är Marias övergripande mål
att eleverna ska ges möjlighet att tänka själva – ett mål som tydligt betonas
i samtalsgenren, Det texttolkande samtalet. Samtalsgenren kan således för-
stås som en samtalsgenre som både används inom en litteraturundervisning
som behandlar litteraturhistoriska texter utifrån Svenska som det högre
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bildningsämnet och inom en litteraturundervisning som fokuserar samtid-
slitteraturen utifrån Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne exempelvis
inom ramen för ämnesövergripande temaarbeten.
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Noter
1 Uppgifterna som Maria lämnat om sig själv, sin undervisning och om klassen
gjordes under en intervju jag genomförde med henne, 2004-03-23 (band 6).
2 På samhällsprogrammet väljer eleverna inriktningar i årskurs 2, varför det är
vanligt att klasserna förändras.
3 Jag intervjuade eleverna var för sig; Elin och Lotta intervjuade jag 04-03-23 och
Jacob och Aron intervjuade jag 04-03-25.
4 Med gruppen avser jag de av gruppen framkomna tolkningarna, jag är medveten
om att det givetvis kan finnas ytterligare tolkningar hos enskilda individer i grup-
pen, kanske också rörande jagets könstillhörighet, som inte uttrycktes i samtalet.
5 Med begreppet manifest intertextualitet avser Fairclough de kommunikativa hän-
delser som på ett direkt sätt replikerar på specifika, tidigare kommunikativa hän-
delser (1992, 117). Jfr också med Kent Adelmanns operationalisering av begreppet
manifest intertextualitet i hans analys av studenters lyssnande (2002, s. 147–238).
6 Här vill jag påpeka att det hördes ett tyst instämmande hummande från några
elever ur gruppen varje gång Maria under denna miniföreläsning ställer frågor. Jag
har valt att inte lägga in detta bekräftande hummande av utrymmesskäl. Samtidigt
som hummandet är viktigt eftersom det visar att Maria och eleverna är i kontakt
med varandra också under hennes miniföreläsningar.
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KAPITEL 10

Det kultur- och normdiskuterande samtalet

Samtalsgenren Det kultur- och normdiskuterande samtalet identifierade jag
i läraren Ruts litteraturundervisning inom ämnet Svenska som andraspråks
A-kurs. Innan jag lägger fram analysen av samtalsgenren ger jag en kortfat-
tad presentation av läraren Rut och gruppen elever som läser kursen i fråga.

Läraren Rut
Rut är ämneslärare i Svenska, Svenska som andraspråk och Mediekommu-
nikation.1 Hon har arbetat som lärare i tolv år, varav hon har undervisat i
ämnet Svenska som andraspråk i sju år, sedan 1995 när gymnasieskolan
blev skyldig att organisera utbildning i ämnet (se kap. 5). Rut har byggt upp
ämnet Svenska som andraspråk på Polhemsskolan och var länge den enda
undervisande läraren i ämnet på skolan. Rut undervisar på skolans samtli-
ga program.

Svenska som andraspråk A-kursgruppen; SP1:or
Rut berättar att ämnets, Svenska som andraspråk, etablering på skolan skett
stegvis. Etableringen har kantats av olika hinder, exempelvis organisatoriska
i form av schemaläggning och hinder som beror på okunskap och fördomar
om vad ämnet innebär, inte minst i förhållande till ämnet Svenska. Flera av
de organisatoriska hindren har Rut lyckats undanröja. Exempelvis parallel-
läggs ämnet med ämnet Svenska, vilket underlättar för eleverna som väljer
Svenska som andraspråk. Fortfarande finns dock okunskap och fördomar
mot ämnet, hos såväl kolleger som hos elever och föräldrar, menar Rut,
som gör att många elever med annat modersmål än svenska väljer att läsa
ämnet Svenska. Ämnet har på skolan uppfattats av kolleger och elever som
ett svenskämne för elever som inte klarar av det ”vanliga” svenskämnet.
Svenska som andraspråk har uppfattats som ett kompenserande svenskäm-
ne, där specialundervisning bedrivs för språksvaga invandrarelever. Detta
är ett skäl till att ämnet har dragits med ett dåligt rykte bland eleverna, som
inte vill uppfattas som dåliga i svenska språket. Den svenska som andra-
språkgrupp som är aktuell i denna studie är, enligt Rut, den första på sko-
lan med elever som inte valt den av språkkompensatoriska skäl. Eleverna i
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gruppen skulle med andra ord klara av studier i ämnet Svenska, men har
valt Svenska som andraspråk, eftersom detta ämne bättre kan möta deras
specifika förutsättningar.

I gruppen går sex manliga elever och fem kvinnliga elever. Alla eleverna
läser första årskursen på samhällsprogrammet, men kommer från olika klas-
ser. Rut framhåller att det råder ett mycket gott samtalsklimat i gruppen,
där hon uppfattar att alla känner sig trygga, även om en del är mer talföra
än andra. Denna bild bekräftas av samtliga elever jag intervjuade i gruppen
(Sultana, Samira, Seila, Mustafa och Emir).2 Samtliga elever framhåller att
det råder ett öppet samtalsklimat, även Sultana som dock tillägger att hon
själv oftast känner sig för blyg för att delta, att hon behöver lång tid i en
grupp innan hon känner sig bekväm att tala i den. Seila betonar att hon
tycker om att diskutera i gruppen eftersom många av eleverna har helt olika
åsikter, vilket bidrar till att det är roligt att argumentera i samtal.

Samtalen och dess undervisningssammanhang
På elevernas initiativ används en timme av tre i veckan till litteraturläsning
med samtal och diskussion om den lästa texten. Eleverna framförde detta
undervisningsförslag efter drygt halva höstterminen, när Rut initierat ett
planeringspass för kommande studier i kursen. Redan före detta tillfälle
ägnade gruppen tid åt litteraturläsning med samtal och diskussion, vilket
eleverna således förslog att de skulle göra regelbundet varje vecka. Till en
början var tanken att eleverna själva skulle välja texter till dessa tillfällen,
vilket de emellertid inte gjorde. Därför skötte Rut valet av litteratur till
dessa samtal. Följande tre av dessa samtal ingår i det videodokumenterade
materialet som analyseras i samtalsgenreanalysen:

1) Samtal om text, Bortgift av Khalid Hussain, 2004-02-27
I detta samtal turas Rut och några elever om att läsa högt ur ett avsnitt ur
romanen, Bortgift, av Khalid Hussain, som finns i antologin Mål & Mening.

2) Samtal om novellen ”Föräldrar” av Gunder Andersson
I detta samtal läser eleverna tyst, var och en för sig, novellen ”Föräldrar” av
Gunder Andersson, ur samma antologi.

3) Samtal om Håkan Hellströms text, ”Jag och Frank Sinatra
Rut läser Håkan Hellströms text, ”Jag och Frank Sinatra” ur antologin,
Färdlektyr (jfr ovan s. 154), som gruppen sedan samtalar utifrån.
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Samtalsgenren Det kultur- och normdiskuterande samtalet
Samtalsgenren som jag identifierat i Ruts litteraturundervisning kallar jag
för Det kultur- och normdiskuterande samtalet, eftersom denna benämning
sammanfattar samtalsgenrens övergripande syfte och det som sker i samta-
len jag analyserat.

Samtalsgenrens syfte
Det övergripande syftet i samtalsgenren Det kultur- och normdiskuterande
samtalet är att utifrån den behandlade litteraturen och elevernas erfaren-
heter göra jämförelser och problematiseringar av kulturella fenomen och
normer inom såväl den svenska kulturen som andra kulturer. Detta övergri-
pande syfte kan i sin tur brytas ned i två preciserande delsyften: Att skapa
en fördjupad kulturell förståelse av den svenska kulturen och av andra kul-
turer och att ge eleverna möjlighet att verbalisera sina tankar, frågor och
åsikter kring (kulturella) normer och värderingar för handlande.

Strukturering av samtalsgenren
Samtalsgenren får sin struktur genom lärarens initierande av dagens tema,
loggboksskrivande, läsning av text och elevernas och lärarnas frågor och
påståenden om temat, om kultur och (kulturella) företeelser och normer.
De frågor och påståenden som bidrar till samtalets struktur formuleras di-
rekt av aktörerna under samtalets gång.

Initierandet av samtalsgenren
Lärarens initierande av samtalsgenren sammanfaller inte med lektionens
början, utan sker först efter det att hon inlett lektionen med att läsa upp
några anonymiserade skriftliga yttranden som eleverna skrivit i sina logg-
böcker under den föregående lektionens avslutning. Detta är ett stående
inslag i Ruts undervisning. Det binder samman lektionerna och tar ungefär
tre minuter av lektionen med samtalet om texten ”Bortgift”, Därefter ini-
tierar Rut samtalsgenren:

Exempel 1 Initiering av samtalsgenren
1 Rut: Idag är det fredag och idag ska vi läsa och då tänkte jag att vi skulle

läsa. Då tänkte jag av vi skulle läsa en novell i den här [visar upp
läromedlet Mål och mening]. Nu hoppas jag att ni har den med er.

[På detta följer en stund av praktiska bestyr. Emir går och hämtar sin
bok i skåpet, Rut hjälper till att organisera så att de elever utan bok
kan titta med någon annan, några elever kommer in och blir också
insatta i vad som gäller för dagen. Samira tar upp praktiska problem
rörande ett annat undervisningsmoment, att läsa en valfri bok, innan
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Rut övergår till att tala inför hela klassen igen under denna initie-
ring].

1 Rut: Innan vi läser den här novellen så tänkte jag att vi gör så att ni skri-
ver något om det här med, med föräldrar och hur mycket föräldrar
ska bestämma.

2 Mustafa: Men, men det har vi redan skrivit om.

3 Rut: Ja, fast det här är ett litet annat perspektiv. Eh, alltså ni vet ju att vi
föräldrar vi vill ju våra barns bästa i alla lägen, även om ni kanske
inte tror det jämt att det är för ert eget bästa som vi bestämmer vissa
saker eller förbjuder vissa saker […] Och bland det svåraste, kan jag
tala om då eftersom jag nu har tre barn och precis varit med om det,
är det här med att de träffar en annan som de ska dela sitt liv med,
det är ju betydelsefullt eller hur. Och tänk er tanken att min lilla
dotter [visar en liten bebis med handen] som ju inte är så här liten
längre utan så här [visar med handen över sitt huvud] och så här
[visar med handen långt framför magen] hon är ju gravid, eh, träffar
en man som jag inte tycker är bra för henne. Han kanske slår eller
jag kanske misstänker att han slår henne eller jag misstänker att han
är, dricker eller vad som helst eller jag tycker bara inte om honom.
Jag tycker han är en elak typ, som jag inte vill ha eller mina söner
träffar någon tjej, som jag tycker är elak eller så. Och nu är frågan:
Hur mycket har jag rätt att lägga mig i här? Alltså principiellt lagligt
så är det helt klart: De är myndiga, de bestämmer själva. Men mora-
liskt sett så är det en helt annan sak. Vad jag vill veta nu det är: Vad
tycker ni kring det här? Hur mycket ska föräldrar vara med och be-
stämma när det gäller det här med valet av partner för resten utav
livet? Alltså, eh, ska de ha sista ordet, ska de vara med och resonera
eller ska föräldrarna inte alls vara med på det här? Skriv några [har-
kel] några tankar kring det här med föräldrarnas inflytande till att
träffa pojkvänner och flickvänner för framtiden?

Ur Samtalet om Bortgift, 2004-02-27

Initierandet av samtalsgenren består av två led. I det första ledet går Rut
igenom några praktiska förutsättningar för samtalet. Hon visar vilken bok
texten finns i och hjälper till med samordning så att även de elever som
glömt sina böcker kan titta med någon. I det andra ledet presenterar Rut
dagens tema: relationer mellan barn och föräldrar och vilket inflytande el-
ler bestämmande de senare ska ha över sina barn. Texten ”Bortgift” proble-
matiserar också detta tema. Den handlar om en 16-årig pakistansk kille,
Sajjad, som är uppvuxen med sina föräldrar i Norge, och som hamnar i
allvarlig konflikt med sin far. Fadern vill att Sajjad ska åka med till Pakistan
och gifta sig med en ung pakistansk flicka som föräldrarna med släktingars
hjälp valt ut. Fadern ser äktenskapet som en räddning för sonen, som an-
nars riskerar att gifta sig med en opålitlig norska. Sajjad blir arg och för-
tvivlad när fadern vägrar lyssna på honom, vill inte acceptera att han inte
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alls vill gifta sig ännu och att han vill bestämma själv med vem när den
tiden kommer. Texten tematiserar således relationer mellan barn och för-
äldrar genom en kulturell konflikt. Rut däremot introducerar temat som en
universell problematik, som något som drabbar alla föräldrar och barn.
Rut positionerar sig i presentationen tydligt som förälder i och med sin
hänvisning till sin egen situation, vilket jag tolkar som en markering att hon
mycket väl kan förstå alla föräldrar som vill något annat än det som deras
barn vill. Hon etablerar således en normalitet i företeelsen problem mellan
föräldrar och barn. Jag uppfattar denna markering som ett sätt att undvika
att samtalet och behandlingen av temat tar sin utgångspunkt i ett vi- och
de-tänkande, där svenskar och invandrare ses som radikalt olika i förhåll-
ningssätt och där samtalet behandlar problem som finns i invandrarfamil-
jer och underförstått inte har något att göra med de problem som finns i
svenska familjer. Genom att positionera sig som förälder markerar Rut ett
generationsavstånd till eleverna som är positionerade som barn. Marke-
ringen av generationsavståndet från Ruts sida tolkar jag som ett sätt att
skapa förutsättningar för eleverna att tala om sina erfarenheter från fa-
miljesituationer, egna eller andras, utan att förråda sina föräldrar, eftersom
Rut också är en förälder som i grunden förstår vad det innebär att vara
förälder. Denna introduktion av temat mynnar ut i en rad icke-retoriska
frågor som eleverna uppmanas att svara på i sina loggböcker, vilket kan ses
som en möjlighet för var och en att förbereda sig inför samtalet genom att
sondera vilka de egna uppfattningarna är i frågor rörande temat.

Samma struktur finns i initieringen av samtalsgenren vid tillfället när
texten ”Föräldrar” behandlas:

Exempel 2 Initiering av samtalsgenren
1 Rut: Jo, så här, för det här är ju också om föräldrar, som det här andra var

om Sajjad, fast det här är en svensk författare Gunder Andersson
som har skrivit, en man, ovanligt namn Gunder.

[…]

2 Rut: Eh, alltså, ni vet ju det här [ohörbart] att vi föräldrar gör det här
allting för ert bästa, eller hur.

3 Josef: Är det så?

4 Rut: Så är det ju, vi vill ju att det ska gå er riktigt väl, därför kanske vi gör
saker och ting som ni tycker är helt fel, ganska troligt att barn tycker
vi gör sådant som ni tycker är helt fel, bestämma att [ohörbart], och
då är min fråga till er: Kan man älska sitt barn för mycket? Alltså
genom att man bestämmer sådana här saker att man ska komma
hem på en viss tid, att man ha man ska bete sig på ett visst sätt, att
man ska läsa en viss utbildning och så, just för att man vill sitt barn
väl, för att man älskar sitt barn så mycket.

5 Josef: [Ohörbart.]
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6 Rut: Kan man älska sitt barn för mycket? Är min fråga: Kan man älska
sitt barn för mycket?

[…] [Eleverna skriver i sina loggböcker.]

7 Rut: Den andra frågan som jag vill, det är det här med, med kläder och
uppträdande och så, har ni tänkt så här, nej det här gör jag inte, det
här tar jag inte på mig, för det vet jag att mina föräldrar inte tycker
om, i något visst tillfälle, ni ska träffa er mormor eller farmor och
sedan så sätter ni på då tänker ni så här, då tar jag det här på mig för
det vet ni att de tycker om och så låter ni föräldrarna styra ert kläd-
val eller ert smyckesval eller smink för tjejer.

Ur Samtalet om ”Föräldrar”, 2004-03-05

I första ledet presenteras texten och antologin som texten finns i och samti-
digt görs en antydan om temat för dagen, som är en fortsättning på det
tidigare samtalets tema. Här behövdes inte lika mycket tid till att klara ut
praktiska förutsättningar inför samtalet, utan Rut övergår direkt till det
andra ledet, där temat introduceras. Återigen betonar Rut att alla föräldrar
vill sina barns bästa och att detta ligger till grund för föräldrars försök att
bestämma över sina barn, också när bestämmandet sker över barnens hu-
vud. Introduktionen mynnar ut i några icke-retoriska frågor som eleverna
ombeds att svara på i sina loggböcker.

Den universella utgångspunkt för samtalet, som Ruts betoning av alla
föräldrar och vi föräldrar skapar, tolkar jag som lärarens strategi att skapa
förutsättningar för att göra kulturella jämförelser och problematiseringar
utifrån texten och egna erfarenheter, vilket jag beskrivit som samtalsgenrens
övergripande syfte.

Upprätthållandet av samtalsgenren genom återkoppling till dess struktur
Samtalsgenren upprätthålls genom återkopplingar till dess struktur. Detta
sker genom att återkopplingar på olika sätt görs till samtalets tema, exem-
pelvis genom lärarens uppmaningar till loggboksskrivande, där eleverna
ges möjlighet att inventera egna tankar kring det aktuella temat:

Exempel 3 Upprättandet av samtalsgenren genom loggboksskrivande
1 Rut: Mm, alltså här har vi den, när scenen ma, pappan är upprörd, mam-

man upprörd, Sajjad upprörd. Hur löser man det här? Innan vi dis-
kuterar så skriv i den här [pekar på en loggbok]: Vad tror ni händer?
Tänk er de här starka känslorna dom har här, alla tre. Alla vill det
bästa för samtliga va [ohörbart]. Vad händer?

Ur Samtalet om Bortgift, 2004-02-27

Exemplets uppmaning att skriva om vad som händer där texten slutade i
antologin, sker direkt efter det att textstycket har lästs högt av elever och
lärare. Återigen tolkar jag uppmaningen till loggboksskrivande som en stra-
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tegi från lärarens sida att förbereda eleverna, som sagt, inför samtalet ge-
nom att de får tillfälle att verbalisera sina tankar i skrift. Såväl innehållet
som formen på dessa frågor är i samklang med samtalsgenrens övergripan-
de syfte. Frågorna är icke-retoriska och syftar till att eleverna ska verbalise-
ra sina egna tankar utifrån en kulturellt konfliktfylld situation beskriven i
texten.

I följande exempel sker en strukturerande återkoppling till temat genom
att en elev anför kunskaper om temat i vid bemärkelse:

Exempel 4 Strukturerande återkoppling till samtalsgenrens tema av elev:
1 Mustafa: Jo, den här veckan vi hade i höstas och man fick se hur det var

[…]

2 Mustafa: då, då, då fick man ju se att kvinnorna i Nepal fick sköta allting
hemma och deras bröder skulle gå i skolan och de fick inte gå i sko-
lan.

3 Rut: Nej.

4 Mustafa: Att det var jättestor skillnad.

Ur Samtalet om Bortgift, 2004-02-27

Eleven Mustafas anförande av kunskaper rörande temat som han hade fått
under en temavecka på skolan sker efter en miniföreläsning Rut hållit om
barndomen som historisk företeelse, vilken utmynnar i ett ifrågasättande
om barn- och ungdomstiden är en så bekymmersfri tid som hon menar att
den ofta beskrivs som (jfr exempel 17). Denna miniföreläsning innebär en
viss utvikning från temat, eftersom kategorin kultur inte är påtagligt utta-
lad i den. Mustafas tur i exemplet blir därmed extra tydlig som en struktu-
rerande återkoppling till temat och därmed samtalsgenren.

Också icke-retoriska frågor utifrån texten (exempel 5) och icke-retoriska
frågor med anknytning till temat fungerar som strukturerande åter-
kopplingar till samtalsgenren och dess övergripande syfte:

Exempel 5 Upprätthållande av samtalsgenren genom fråga som återkny-
ter till texten och dagens tema:
1 Rut: Hur tror ni att han [min anmärkning: Frank Sinatra] påverkat han

[min anmärkning: Håkan Hellström]?

Ur samtalet Jag och Frank Sinatra, 2004-05-14

Exempel 6 Upprätthållande av samtalsgenren genom återknytning till
dagens tematgenom icke-retorisk fråga:
1 Rut: Förebilder är de viktiga?

Ur samtalet Jag och Frank Sinatra, 2004-05-14
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Frågorna som läraren och eleverna formulerar är, som påpekats ovan, for-
muleras efter hand under samtalet. Dessa icke-retoriska frågor och de jag
ger exempel på nedan (exemplen 8–11) tolkar jag som avgörande struktu-
rerande återkopplingar till samtalsgenren, eftersom de syftar till uppmunt-
rande av (tal)handlingar som kan kopplas till samtalsgenrens övergripande
syfte.

Avslutande av samtalsgenren
I samtalet om texten ”Bortgift” avslutas samtalsgenren på liknande sätt
som den initierades:

Exempel 7 Avslutande av samtalsgenren
1 Rut: Ja, [viker undan tröjarmen snabbt och tittar på klockan.] Ja, hör ni,

alltså, vi har ju kunnat diskutera länge det här om äktenskap eller
hur. För det är ju intressant och det är härligt att vara gift, kan jag
säga som varit gift i över trettio år drygt [ohörbart] vad tiden går.
Eh.

2 Seila: Men Rut, när du gifte dig, var det dina föräldrar som valde ut en karl
eller gjorde du det själv?

3 Rut: Jag valde själv. Eller, jag valde själv eller om jag blev utvald? Det a
[skratt] eh jag har inte funderat så mycket på. Men alltså det var
kärlek [ohörbart]. Det var ingen konflikt utan mina föräldrar tyckte
att det, det var bra. Han hade jobb, det var viktigt tyckte mina för-
äldrar att han hade jobb. Den sista, fast klockan är över nio, skulle
ni kunna tänka er att skriva, bara något lite kort det här, alltså ert,
era föräldrar, vet ni hur era föräldrar tänker kring er och giftermål
och så här, har ni någon aning om. [Ohörbart.]

4 Sultana: [Ohörbart.] Om de ska gifta bort oss eller.

5 Rut: Ja, om de funderar mer om giftermål mera sådär, om det är ett be-
kymmer för dem eller om de tror att det kommer att lösa sig. För mig
var det ja.

Ur Samtalet om Bortgift, 2004-02-27

Rut avrundar temat genom att uttrycka sina personliga värderingar kring
äktenskapet utifrån sina egna erfarenheter av ett långt äktenskap, vilket
återknyter till hennes initiering av temat där hon också gav uttryck för per-
sonliga värderingar utifrån sina egna erfarenheter som förälder (jfr exempel
1). Under samtalets gång har Rut däremot inte själv initierat verbalisering-
ar av egna erfarenheter, men hon har svarat när elever direkt frågat henne,
vilket vi också kan se sker i exempel 7. Detta att uttrycka starkt positiva
värderingar inför äktenskapet och att berätta om sitt eget långa äktenskap
uppfattar jag återigen som en positionering som understryker gemensam-
ma värderingar med andra föräldrar som tycker att valet av äktenskaps-
partner är viktigt, eftersom äktenskapet som institution är viktig (det är
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härligt att vara gift) och att äktenskapet helst ska hålla genom hela livet
(”det här med att de träffar en annan som de ska dela sitt liv med, det är ju
betydelsefullt eller hur” ur exempel 1). Utifrån den positioneringen är det
möjligt att be eleverna besvara den icke-retoriska frågan i loggboken an-
gående om och hur deras föräldrar tänker om deras giftermål, eftersom
svaret, som sagt, inte behöver upplevas som ett förräderi mot föräldrarna.
Genom svaret har Rut värdemässigt positionerat sig som en som anser att
valet av äktenskapspartner är viktigt.

Även vid de två andra tillfällen som jag analyserat sker avslutandet av
samtalsgenren med en avrundning av temat för dagen. Däremot uppmanas
inte eleverna att skriva i loggboken vid dessa tillfällen, vilket jag tolkar som
beroende på tidsbrist. I samtalet om Frank Sinatra och jag påpekar Rut att
de inte hinner skriva något i slutet av det samtalet. Således uppfattar jag
loggboksskrivandet som en viktig strukturerande del av samtalsgenren vid
initieringen, återkopplandet till samtalsgenrens syfte och avslutandet av
samtalsgenren.

Dominerande samtals- och frågemönster i samtalsgenren
De flesta frågor i samtalsgenren initieras av läraren, men det förekommer
också elevinitierade frågor och påståenden. De icke-retoriska frågorna
dominerar i samtalsgenren. Vid sidan av dessa förekommer retoriska frågor
och i enstaka fall sonderande frågor och elevinitierade påståenden som inte
föregåtts av fråga. Läraren håller också vid några tillfällen miniföreläsning-
ar. De uppräknade samtals- och frågemönstren kan alla kopplas på olika
sätt till samtalsgenrens övergripande syfte.

Icke-retoriska frågor
De icke-retoriska frågorna är alla relaterade till samtalsgenrensövergripan-
de syfte, om än på lite olika sätt:

Exempel 8 Icke-retorisk fråga utifrån texten
1 Rut: Det är självklart att Sajjad ska få bestämma vem han ska få gifta sig

med, tycker du. Vad säger ni andra? Håller ni med Emir om det?

Ur Samtalet om Bortgift, 2004-02-27

I exemplet ser vi en lärarinitierad icke-retorisk fråga som anknyter till sam-
talsgenrens övergripande syfte genom att den uppmanar eleverna att verba-
lisera sina ståndpunkter rörande kulturella normer för handlande, i detta
fall vilka normer som bör gälla vid val av äktenskapspartner.

I nästa fråga är det eleven Seila som ställer en icke-retorisk fråga till
Emir:
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Exempel 9 Icke-retorisk fråga från elev till annan elev
1 Seila: [Vänder sig mot Emir.] Vad då, tycker du att det är rätt att han gifter

bort?

2 Emir: Nej, nej, absolut inte.

Ur Samtalet om Bortgift, 2004-02-27

Denna icke-retoriska fråga bär på en uppfordran om ett klargörande av var
eleven Emir står i frågan om bortgifte. Det uppfordrande anslaget i frågan
förändrar varken frågans icke-retoriska karaktär eller dess koppling till sam-
talsgenrens övergripande syfte, eftersom den uppmanar Emir att verbalise-
ra sin ståndpunkt rörande kulturella normer för handlande.

Inom samtalsgenren är det således inte ovanligt att eleverna vänder sig
direkt till varandra med påståenden eller icke-retoriska frågor (jfr exempel
21), vilket kan förstås i termer av närvaron av dialogicitet i form av mani-
fest intertextualitet i samtalsgenren (jfr Dysthe 1996; Nystrand 1986). Dä-
remot är det sällsynt med retoriska frågor mellan elever (jfr exempel 12).

Det vanliga är emellertid att dessa icke- retoriska frågor, som vi sett ofta
ställs som uppföljande frågor i syfte att få ett klargörande, initieras av lära-
ren, som i följande två exempel:

Exempel 10 Icke-retorisk fråga från läraren till elev
1 Rut: Ja, ja, förklara mer, alltså det här.

2 Mustafa: Nej men alltså, om man inte har råd att leva eller när man [ohörbart]
för barnen måste ju få pengarna alltså [ohörbart] u-länderna ser på
det.

3 Rut: Äktenskapet blir ett sätt att liksom ordna försörjningen för barnen
då, menar du?

4 Mustafa: Ja […].

Ur Samtalet om Bortgift, 2004-02-27

Exempel 11 Icke-retorisk fråga från lärare och elev
1 Mustafa: […] Det ser ut som att hon vill att de ska vara perfekt i klädsel och

allt och så.

2 Rut: Är det bra att vara perfekt, att sträva efter att vara perfekta?

3 Mustafa: Alltså inte när man gör som hon gör i den här boken […]

Ur Samtalet om ”Föräldrar”, 2004-03-05

I det första exemplet ber Rut eleven Mustafa att utveckla sitt problematise-
rande resonemang kring varför bortgifte kan förekomma inom vissa kultu-
rer, en uppmaning som är direkt samklang med samtalsgenrens övergripan-
de syfte. I det andra exemplet ber Rut återigen eleven Mustafa om ett klar-
görande genom en icke-retorisk fråga. Jag tolkar denna fråga som ett ut-
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tryck för en betoning av att normer inte tas för givna inom samtalsgenren,
utan att eleverna, istället uppmanas att verbalisera sina värderingar kring
kulturella och sociala normer.

Det två sistnämnda exemplen på icke-retoriska frågor kan således kopp-
las till två parallella, närliggande men åtskilda, kategorier inom samtals-
genrens övergripande syfte. Det första handlar om att distanserat proble-
matisera kring kulturella fenomen och det andra handlar om att verbalisera
sina värderingar kring kulturella, sociala normer. I bägge fallen kan såväl
litteraturen som den egna erfarenheten, samt annan kunskapsinhämtning
(jfr exempel 4), utgöra grunden för de yttranden som fälls.

Ibland händer det att eleverna svarar med en problematisering när lära-
ren Rut ställt en icke-retorisk fråga i syfte att eleverna ska verbalisera sina
värderingar kring kulturella, sociala normer. Det svar som Mustafa ger Rut
när hon ställer frågan som återges i exempel 8 är ett exempel på detta.
Mustafa svarar inte genom att verbalisera sina åsikter utan genom en
problematisering av varför bortgifte äger rum i vissa kulturer. Det är denna
problematisering som Rut i exempel 11 ber om ett klargörande till. Ruts
förfrågan om ett klargörande tolkar jag som ett godkännande av svaret,
genom att hon visar det intresse, trots att Mustafa inte följde den uppma-
ning som hennes fråga rymde.

Sonderande frågor
De sonderande frågorna förekommer endast undantagsvis inom samtals-
genren och då oftast i syfte att få fram någon specifik kunskap för att kun-
na fullfölja en problematisering av ett kulturellt fenomen:

Exempel 12 Ett påstående i frågeform som ställs på nytt som sonderande
1 Seila: Men varför skaffa barn om man inte kan försörja dem?

2 Rut: Ja, varför skaffar man barn om man inte kan försörja dem?

3 Mustafa: Ja det är väl kanske inom deras kultur. Om man gifter sig ska man
ha, skaffa barn.

Ur Samtalet om Bortgift, 2004-02-27

I exemplet ställer Seila först ett påstående i frågeform,3 i syfte att ifrågasätta
ett tidigare problematiserande resonemang (jfr exempel 10). Detta påståen-
de i frågeform, som rymmer ett ifrågasättande, upprepar Rut, men i ett helt
annat tonfall, som inte underkänner den tidigare problematiseringen, utan
snarare uppmanar eleverna att fortsätta det problematiserande resonemang-
et i syfte på att söka svar på frågan. En uppmaning som vi kan se att Mus-
tafa antar.
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Retoriska frågor
Också de retoriska frågorna som förekommer i samtalsgenren kan inne-
hållsligt kopplas till samtalsgenrens övergripande syfte, vilket följande ex-
empel visar:

Exempel 13 Retoriska frågor och lotsning
1 Seila: Kina tror jag det är [ohörbart]. Man får inte ha mer än två barn.

2 Rut: Nej, och vad har hänt? Vad har hänt med Kina? Man har reglerat det
här att man inte får skaffa mer än två barn. Vad har hänt.

3 Loredana: [Mycket tyst; ohörbart.]

4 Rut: [Mot Loredana] Nej då försöker man [ohörbart]. Men vad har konse-
kvensen blivit av det här? Nu är det här hörsägen, vad jag har läst
och så i tidningar så jag vet inte exakt om det är så här, men ni har
inte hört vad som har hänt? Har någon bild utav det här? Ja, vad vill
man ha för kön på sina barn?

5 Samira: Pojkar.

6 Rut: Pojkar. Och vad har hänt då?

7 Flera: Aha.

8 Emir: Det kanske blir två flickor istället för en flicka.

9 Rut: Har man fått flickor så, så alltså nu är det här bara vad jag har hört.

10 Seila: Man kanske lämnar bort dem eller någonting.

[…]

11 Rut: Ja, eller har ihjäl och sedan [ohörbart] alltså hur pass sanning det
här är det vet jag inte, jag. Men alltså, är det troligt att det kan vara
så här i Kina?

Ur Samtalet om Bortgift, 2004-02-27

Innehållsligt kan den retoriska frågan om vilka konsekvenser den kinesiska
barnbegränsningspolitiken fört med sig kopplas till samtalsgenrens över-
gripande syfte, eftersom svaret är en del av ett problematiserande resone-
mang kring kulturella fenomen. Det är emellertid intressant att notera hur
Ruts återhållna spontana reaktion på Seilas tur om Kina (den första turen i
exemplet) formuleras som en retorisk fråga (jfr kap. 7, s. 168). När elever-
na inte direkt ger det svar Rut söker med sin retoriska fråga, börjar hon
lotsa eleverna mot detta svar. Detta syns tydligt i tur 4 och 6. När eleverna
ändå inte formulerar det rätta svaret i sina turer formulerar Rut detta själv
i den sista turen i exemplet.

Ruts sätt att markera den lösa grunden för detta faktapåstående hon
söker genom sina lotsande, retoriska frågor i exemplet återkommer jag till
senare i analysen.

Det händer också att lärarens retoriska frågor tas emot av eleverna som
icke-retoriska, som i följande exempel:
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Exempel 14 Retorisk fråga som tas emot som icke-retorisk
1 Rut: Men Samira, om man tänker sig att hon ju sätter på sig en fin klän-

ning så här, alltså vad händer då med henne, på den här femtio-
årsdagen, att hon gör som mamman säger och sätter på sig någon
klänning som hon inte känner sig bekväm i.

2 Samira: Hon känner sig inte bekväm för att det är inte hon.

3 Rut: Nej, och vad händer med henne alltså, är det någonting mer än att
hon inte känner sig bekväm, på vilket sätt yttrar sig det.

4 Samira: Hon kanske [ohörbar].

5 Seila: Typ hålla sig undan, kanske [ohörbart], vill inte dansa, är inte på
humör.

6 Rut: Är det så?

7 Samira: Jag tror att hon kommer att känna sig fin alltså typ så här.

8 Seila: Jag tror inte att hon kommer att känna sig fin, det är ju inte hennes.

9 Samira: Hon kommer inte att känna sig bekväm, alltså, jag vet, hon kommer
inte att känna sig bekväm så här, men hon kommer i alla fall veta att
folk kommer att tycka om hennes kläder.

10 Rut: Ja.

11 Seila: Det kanske men, ja.

12 Rut: Kan man känna sig utklädd då? Att man alltså.

13 Seila: Men alltså grejen är att det här är inte hennes klädstil, hon tycker ju
inte om den här klädstilen, varför skulle hon då känna sig fin när
hon inte tycker om den klädstilen?

Ur Samtalet om ”Föräldrar”, 2004-03-05

Att Rut ställer en retorisk fråga, och inte en icke-retorisk fråga, blir tydligt
i hennes respons på Samiras svar, genom att hon där återigen ställer samma
fråga (tur 3 i exempel 14). Om Rut ställt en icke-retorisk fråga, utan givet
svar, skulle Samiras svar i den andra turen i exemplet snarare ha bildat
utgångspunkt för det fortsatta samtalet. Nästa gång Rut träder in i samtals-
rundan, i sjätte turen i exemplet, uttrycker hon skepsis inför det svar Sami-
ra precis formulerat, vilket återigen visar att Rut har ett rätt svar som hon
väntar på. Jag tolkar Ruts fråga i den tolfte turen i exemplet som det svar
hon väntat på alltsedan hon formulerade sin inledande retoriska fråga i den
första turen. Skälet till att hon inte i det läget presenterar svaret som ett
påstående, utan ikläder det frågans form, tolkar jag som en konsekvens av
att hennes först ställda retoriska fråga inte uppfattades som en retorisk frå-
ga av eleverna, utan att de istället gav uttryck för sina egna uppfattningar
kring konsekvenserna av en specifik social anpassning i en given situation.
Att eleverna inte känner igen Ruts fråga som en retorisk tolkar jag som ett
utslag av att det vanligaste frågemönstret inom samtalsgenren är de icke-
retoriska frågorna, varför eleverna inte uppmärksammade lärarens syfte
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med frågan. De retoriska respektive icke-retoriska frågorna kan, som vi
sett, till formen vara identiska. Det är med andra ord inte frågans form som
bestämmer huruvida den är retorisk eller icke-retorisk, utan det syfte den
ställs utifrån. Att eleverna inte uppfattar det jag tolkar som lärarens syfte
visar sammanhangets betydelse för tolkningar av enskildheter i kommuni-
kationen, vilket vi också sett exempel på i tidigare kapitel (jfr kap. 8, s. 168
och kap. 9, s. 207).

Påståenden
I samtalsgenren förekommer också påståenden, initierade av eleverna, som
inte föregåtts av någon fråga. Lärarens miniföreläsningar kan, som sagt, ses
som längre yttranden fyllda av påståenden i syfte att undervisa. Däremot är
det inte vanligt förekommande i mitt material att eleverna gör påståenden
som inte kan relateras till en fråga initierad av läraren eller av andra elever,
även om det förekommer i det informella boksamtalet (jfr kap. 11, s. 259).
Även om den här typen av elevinitierade påståenden alltså förekommer är
de inte tillnärmelsevis lika vanliga som påståenden kopplade till frågor eller
tidigare turer.

Följande påstående av Emir fälldes under samtalet om Bortgift, direkt
efter det att eleverna skrivit klart i sina loggböcker (jfr exempel 3), innan
läraren hunnit initiera någon fråga:

Exempel 15 Upprättandet av samtalsgenren genom ett påstående
1 Emir: Vet du vad jag kan förstå när jag läser sådant här?

2 Rut: Vad sa du?

3 Emir: Vet du vad jag kan förstå när jag läser sådant här?

4 Rut: Nej.

5 Emir: Det är att eh föräldrar eh kan föredra kulturen framför sina barn, att
de älskar mer, att de eh vill att framför sig kulturen än att barnen att
[ohörbart] de mår bra, Det, det är så.

Ur Samtalet om Bortgift, 2004-02-27

Med detta påstående inleds således samtalet utifrån den lästa texten inom
samtalsgenren vid det tillfälle Bortgift behandlas. Yttrandet är också en
tydligt strukturerande återkoppling till samtalsgenrens syfte, eftersom Emir
gör ett värderande yttrande rörande de kulturella normer som fadern i be-
rättelsen omhuldade.

Litteratur- och kunskapssyn i samtalsgenren
Litteratur och litterära objekt ses som en kunskapskälla inom samtalsgen-
ren. Kunskapen som söks i litteraturen handlar om kulturella och sociala
fenomen och normer i enlighet med samtalsgenrens övergripande syfte. Den
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litterära texten bildar inom samtalsgenren utgångspunkt för diskussioner
kring ett tema (jfr exemplen 1 och 2). Detta innebär att kunskapen som
hämtas ur litteraturen, i likhet med kunskap i samtalet hämtad från annat
håll, emellanåt blir föremål för prövande jämförelser där textens trovärdig-
het ifrågasätts. I avsnittet som följer tar jag upp några exempel på synen på
litteratur och kunskap i samtalsgenren.

Litteratur som kunskapskälla
Litteraturen ses som en kunskapskälla där läsaren kan skaffa sig kulturell
kunskap och kompetens om exempelvis en kulturs normer, sedvänjor, etc.
Rut berättar för mig i intervjun att ett av hennes övergripande mål med
litteraturundervisningen är att eleverna ska bli medvetna om att litteratu-
ren kan ge dem kunskaper såväl som kulturell kompetens. Detta övergri-
pande mål realiseras alltså i samtalsgenren, vilket följande två exempel visar:

Exempel 16 Litteratur som kunskapskälla
1 Rut: Men då, Margareta här, visst hette hon Margareta.

2 Seila: Ja.

3 Rut: Eh, så ju inte riktigt vill anpassa sig till femtioårsfesten, ni vet att
femtio år, det firar man, det är nog den största festen man kanske har
i eller den mest fina festen. Hur är det i era kulturer, firar man när
man är femtio år så här, det är ju livets mittpunkt på något sätt, då
står man på sin höjd?

Ur Samtalet om ”Föräldrar”, 2004-03-05

Exempel 17 Litteratur som kunskapskälla
1 Rut: Och samma sak med ungdomstiden och många säger att skoltiden,

den är en ansvarslös tid [ohörbart]. Ni vet vad ni ska göra, ni kom-
mer hit, ni är liksom försörjda, som min son, ni är ekonomiskt obe-
roende och det är ni ju, ni behöver inte tänka på försörjning och så.
Men är den bekymmersfri? Det är den ju inte, det ser man ju med
Sajjad här. Han är ju i en väldigt olöslig [ohörbart] hopplöst, hur ska
han göra? Hur ska han göra? Hur ska han hantera det här. Ja.

Ur Samtalet om Bortgift, 2004-02-27

I den tredje turen i första exemplet lyfter Rut fram den kulturella betydel-
sen av femtioårsfesten. Därefter ställer hon en icke-retorisk fråga om vilken
betydelse denna födelsedag har i elevernas kulturer. Exemplet visar de båda
sätt som litteraturen används på inom samtalsgenren: För det första som en
kunskapskälla om kulturella företeelser och för det andra som utgångs-
punkt för kulturella jämförelser i samtalet. Båda dessa sätt att använda
litteraturen är uttryck för samtalsgenrens övergripande syfte.
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I det andra exemplet (17) används texten Bortgift som en kunskapskälla
i syfte att styrka ett påstående Rut gör i slutet av en miniföreläsning om
barndomen som historisk företeelse och ifrågasättandet av barn- och
ungdomstiden som en bekymmersfri tid. Beskrivningen om Sajjads situa-
tion används i detta sammanhang för att visa att påståendet att barn- och
ungdomstidens bekymmerslöshet är en myt. När texten används som ett
argument för att stödja en tes, som i detta exempel, behandlas den litterära
beskrivningen som en självklarhet som inte behöver prövas eller ifrågasät-
tas innan den kan etableras som giltig i ett sammanhang. Vid andra tillfäl-
len behandlas däremot den litterära texten som något vars trovärdighet kan
sättas i fråga och prövas. I följande exempel är det läraren som initierar en
sådan prövning i slutet av sin miniföreläsning om varför hon anser att tex-
ten är intressant:

Exempel 18  Lärares miniföreläsning avslutas med icke-retorisk fråga om
textens trovärdighet
1 Rut: Mm. Den här novellen tycker jag är, utdraget i boken tycker jag är

bra just därför att man vänder på det. För ofta får man höra det här
att kvinnor blir bortgifta och det finns en debatt i Sverige om att, att,
att, kvinnor med invandrarbakgrund får åka till sina hemländer och
gifta sig eh innan de är arton år. Man måste vara arton år för att gifta
sig i Sverige. Då åker man till sitt land och gifter sig när man är
yngre. Och när det finns en debatt kring det i Sverige då, och då
tycker jag att den här romanen är så bra därför att den vänder på
det. Jamen, samma problem är det för pojkarna men det pratar vi
inte så mycket om. Men eh vad säger ni? Är det så? Är det samma
problem för pojkar som för flickor det här med att föräldrarna be-
stämmer vem man ska gifta sig med eller är det så att den ena kön
[ohörbart]. Emir, svara.

Ur Samtalet om Bortgift, 2004-02-27

Här uppmanar således läraren eleverna, genom icke-retoriska frågor, att
uttrycka sina synpunkter på om problemet som texten skildrar stämmer
överens med deras kunskaper om huruvida bortgifte också drabbar unga
killar eller män. Denna uppmaning tolkar jag som en uppmaning till att
pröva kunskapen som litteraturen skildrat. Emir svarar snabbt att det själv-
klart är samma problem för pojkar som för flickor, eftersom de delar sam-
ma kultur. Seila ifrågasätter dock Emirs ståndpunkt, som vi kan se i följan-
de exempel:
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Exempel 19 Elevyttrande med metaforiskt språkbruk
1 Seila: Alltså, fastän killar blir bortgifta så tror jag inte, jag tror inte att de

blir lika sårad som kvinnor.

2 Flera tjejer: Nej.

3 Seila: För liksom om mannen ska resa bort så kanske han bara: Jag är rädd
för att du är otrogen, jag måste sy ihop dig där nere.

4 Rut: Mm.

5 Seila: Typ sådant där.

6 Rut: Mm man, mannen har större chans att ha kontroll över kvinnan?

7 Seila: Ja, mm, det är han som har kontrollen. Kvinnor får inte bestämma
någonting.

8 Rut: Vad säger Sultana och Loredana här nu då.

9 Sultana: Mm.

10 Mustafa: [Ohörbart.]

11 Rut: Nu får inte ni svara [mot killarna] nu får bara ni svara [mot Sultana
och Loredana]. Har män behov av att ha kontroll?

12 Sultana: Ja, jag tror det.

13 Rut: Du tror det.

14 Loredana: Ja, jag tror att det är olika i olika kulturer.

[…]

15 Rut: Är det mer jämlikt i Sverige än i andra länder?

16 Sultana: [Tyst.] Inte så jämlikt här [ohörbart].

17 Rut: Nej, fortsätt.

18 Sultana: Det är olika lön till exempel här.

19 Rut: Kvinnor har inte lika lön, nej inte ens här i Sverige. Nej.

Ur Samtalet om Bortgift, 2004-02-27

För det första kan vi se att Seila i sin tur inte ifrågasätter textens trovärdig-
het, utan istället utgår från den (”fastän killar blir bortgifta”), för att sedan
värdera och sätta in denna kunskap i ett sammanhang. Sammanhanget hon
relaterar bortgifte av söner till är således bortgifte av döttrar och på så sätt
anknyter hon sin tur också till den icke-retoriska frågan om textens trovär-
dighet som Rut ställer i exempel 18. Att det är värre för kvinnor att bli
bortgifta instämmer flera tjejer i gruppen i (jfr tur 2). När Seila ska förklara
varför kvinnor blir mer sårade som bortgifta anger hon skälet: ”För liksom
om mannen ska resa bort så kanske han bara: Jag är rädd för att du är
otrogen, jag måste sy ihop dig där nere”. Som ett faktapåstående är detta
yttrande knepigt, eftersom kvinnlig omskärelse knappast går till på det sät-
tet. I gruppen finns åtminstone en kvinnlig och två manliga elever från om-
råden där denna sedvänja utförs. Seila lägger i den femte turen i exemplet
till orden ”typ, sådant där” som jag tolkar som en bestämning av hennes
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förra tur. Ordet ”typ” uppfattar jag som synonymt till orden ”liksom”. En
liksom/som-om-utsaga är av metaforiskt slag, det vill säga utsagans inne-
håll ska inte förstås bokstavligt utan bildligt. Ruts icke-retoriska fråga i den
sjätte turen handlar således om huruvida hon ska tolka turen som metafo-
riskt eller inte: ”mannen har större chans att ha kontroll över kvinnan?”
Seila bekräftar den tolkningen i den sjunde turen. Exemplet visar att det i
samtalsgenren finns utrymme för en känslighet vid tolkningen av enskilda
yttranden, där ett metaforiskt språkbruk accepteras och tillåts bilda utgångs-
punkt för en fortsatt diskussion på temat om mäns makt över kvinnor som
turen initierade. En liknande språklig känslighet vid tolkandet av den litte-
rära texten har jag däremot inte funnit belägg för i mina genomgångar av
materialet ur de samtal där jag identifierat denna samtalsgenre. En förkla-
ring till detta är att den litterära texten inte behandlas som litterär text i
första hand. Utgångspunkten är inte att se till textspecifika kännetecken
utan texten ses som kunskapskälla och som utgångspunkt för diskussioner
av olika handlingsalternativ och av deras normativa förutsättningar.

Seilas metaforiska yttranden bedöms och bemöts i samtalsgenren således
utifrån de anspråk som det rymmer. Om Seila kommunicerat samma inne-
håll med anspråk att yttrandet var ett faktapåstående skulle detta troligtvis
mötts av ifrågasättande av läraren och eleverna. Ruts fråga i sjätte turen
kan, som sagt, ses som en fråga om vilket anspråk Seilas gör med yttrandet.
Det är med andra ord en fråga från läraren som förbereder ett ifrågasät-
tande i händelse av att Seila skulle hävda sitt yttrande som ett faktapå-
stående.

Att anspråken i ett yttrande är avgörande i samtalsgenren blir tydligt inte
minst i exempel 13, där Rut upprepade gånger lyfter fram att hon är osäker
på den faktamässiga grunden för det påstående hon genom en retorisk fråga
vill ha upp på bordet.

Möjligheter till ifrågasättande
På samma sätt som textens trovärdighet ifrågasätts inom samtalsgenren,
ifrågasätter elever vid upprepade tillfällen att kultur som kategori är något
givet som enkelt låter sig bestämmas eller beskrivas:

Exempel 20 Kultur relativiseras av elever
1 Murad: Det är alltså, det är faktiskt olika från kultur till kultur. När någon

kommer till Sverige så försvinner mer av det här med kulturen, kan
man säga. Det är inte lika starkt som i hemlandet.

2 Rut: Nej.

3 Murad: Eftersom samhället blir mer, typ andra människor, så där utlänningar
och svenskar och sånt där, så att synen ändras på något sätt och.

4 Seila: Det beror på från familj till familj.
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5 Murad: Ja, ja, det precis, det är från familj till familj också. Och då finns
vissa som tänker att killarna får gifta sig med vem de vill, då det
spelar ingen roll ifall det blir en svensk eller en utlänning.

[…]

6 Rut: Det är svårt att vara generell om sådana här saker. Jag menar vi är ju
individer när vi kommer till, till slutändan. Så det är olika i olika
familjer.

Ur Samtalet om Bortgift, 2004-02-27

Den relativisering av kulturella fenomen som sker vid upprepade tillfällen i
samtalsgenren tolkar jag som ett uttryck för att kulturbegreppet laddas på
två motstridiga sätt i samtalsgenren. Laddningarna sker utifrån de två olika
ansatser som finns närvarande i samtalsgenrens övergripande syfte: Den
ena ansatsen handlar om att distanserat problematisera kulturella fenomen,
där kultur och kulturella föreställningar uppfattas som självklara kunskaps-
objekt och där kultur förstås som något statiskt (jfr kap. 4, s. 80–82) (jfr
exempel 16). Den andra ansatsen går ut på att verbalisera sina värderingar
kring kulturella, sociala normer, där kultur och kulturella föreställningar
snarare förstås utifrån ett relativiserat kulturbegrepp. Elevernas påminnel-
ser om att begreppet kultur bör förstås relativt och att det kulturella inte
lätt går att fastställa, utan att ”det beror på från familj till familj”, tolkar
jag som ett återknytande till ena delen av samtalsgenrens övergripande syfte,
samtidigt som det uttrycker ett motstånd mot den andra delen av samtals-
genrens övergripande syfte.

Förutom textens trovärdighet och kulturtemat är det också möjligt att
ifrågasätta lärarens utgångspunkter eller användande av enskilda ord, som
i följande exempel:

Exempel 21 Elev ifrågasätter lärarens utgångspunkt
1 Rut: Tycker ni att mamman älskar henne för mycket?

2 Seila: Ja, eller.

3 Josef: Hon älskar henne för mycket.

4 Seila: Hon älskar inte, alltså älskar och älskar, hon vill göra henne perfekt
på något konstigt sätt.

5 Rut: Ja.

6 Mustafa: Jag tycker inte man kan säga att en förälder kan älska för mycket,
alltså sitt eget barn. Kan man bry sig för mycket? Ja, det, det kan jag
säga men älska liksom […]

7 Mustafa: Det är för stort ord för att säga för mycket […]

Ur Samtalet om ”Föräldrar”, 2004-03-05
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Att ifrågasätta och diskutera varandras yttranden, såväl lärarens som andra
elevers som vi snart ska se i nästa exempel, är möjligt och tämligen odrama-
tiskt i samtalsgenren. Det sker mest hela tiden, som i följande exempel där
litteraturen bildar utgångspunkt för en diskussion om vilka normer som
ska gälla vid ett specifikt handlande:

Exempel 22 Texten som utgångspunkt för diskussion om normer
1 Emir: Alltså jag, jag förstår inte hur den här tjejen tänker, hennes farsa,

hennes farsas födelsedag eller vad det var.

2 Rut: Hans femtioårsdag.

3 Emir: Något sådant.

4 Rut: Mm.

5 Emir: Och hon tänker ha sådana där konstiga kläder på sig som ingen
tycker om, det fattar jag inte.

6 Seila: Men vänta.

7 Emir: Bara komma så där.

8 Rut: Ja.

9 Emir: Ja, skulle inte [ohörbart].

10 Seila: Varför ska hon ta på sig kläder som folk tycker om, hon klär sig väl
det hon [ohörbart].

11 Samira: Ja.

12 Seila: Hon klär väl i det som hon känner sig bekväm i, ska hon ta på sig
värsta fina klänningarna som va heter det [ohörbart] som hon inte
känner sig bekväm i, varför ska hon ta på sig dem?

13 Emir: Men hon behöver inte alltid göra det.

14 Seila: Vänta, varför är de konstiga?

15 Emir: Jamen det är konstigt tycker jag.

16 Seila: Varför är det konstigt. Om jag har fula kläder som jag.

17 Emir: Tre gånger om året när hon besöker sina föräldrar kan hon göra det
åtminstone.

18 Seila: Tre gånger om året.

19 Emir: Ja.

20 Samira: Hon känner sig inte fin, har hon på sig det hon vill tycker man om
sig själv [ohörbart].

21 Seila: Man ska respektera folk som de är alltså vad de än har på sig.

22 Emir: Ja, jag respektera folk som de är, men ändå.

Ur Samtalet om ”Föräldrar”, 2004-03-05

Diskussionen i exemplet visar hur samtalsgenrens preciserade delsyfte kom-
mer till uttryck i en konkret situation, att ge eleverna möjlighet att verbali-
sera sina tankar, frågor och åsikter kring (kulturella) normer och värdering-
ar för handlande. Diskussionen kan emellanåt uppfattas som hetsig, men
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samtliga inblandade i exemplet har i intervjuer med mig påpekat, som sagt,
att det råder ett gott samtalsklimat där det är lätt att uttrycka sig. Seila gav
uttryck för att det givande med diskussionerna var att de hade så olika
ståndpunkter i gruppen, inte minst gällde detta henne själv och Emir.

Slutligen vill jag anföra ett exempel på ett sätt att använda litteraturen
som jag diskuterat i det föregående, nämligen att litteraturen blir utgångs-
punkt för ett vidare prövande för förutsättningar för handlande:

Exempel 23 Litteraturen som utgångspunkt för diskussion om handlande
1 Rut: Vad säger ni om Håkan Hellström här han sitter, har, han skriver, de

andra har gymnastik. Han skolkar. Tror ni att han var en skolkare?

[…] [Rut läser en bit ur texten.]

2 Rut: Alltså, kan ni känna in i vad han är i för tillstånd när han sitter där
på bänken, ser den här fina bilen och den här tjejen då, eller killen,
tjejen den här framgångsrika, va?

[…]

3 Rut: Varför går han inte på gymnastiklektionen för det första då?

4 Seila: Han orkar inte liksom, han är trött på livet och då orkar han liksom
inte bry sig.

5 Rut: Nej, men om han hade orkat, om han hade haft en kompis som [ohör-
bart] hade sagt nu går, nu går vi, kom nu. Hade han orkat då?

Ur samtalet Jag och Frank Sinatra, 2004-05-14

Diskussionen i exemplet om huruvida Håkan Hellström skulle ha låtit bli
att skolka om han hade haft en kompis som stött honom i rätt riktning
visar återigen att texten inte betraktas som en slutgiltig färdig textuell pro-
dukt som ska värderas, diskuteras och tolkas som den är, såsom ett mim-
etiskt synsätt till litteraturen inbjuder till. Istället ses de erfarenheter och
kunskaper som texten uttrycker och beskriver som enheter vilka kan prö-
vas genom att exempelvis addera nya faktorer eller omständigheter, såsom
den uppfunna kompisen i exemplet, för att pröva hur villkoren för hand-
landet i sådana fall förändras. Detta sätt att använda litteraturen på är i
samklang, som jag ser det, med samtalsgenrens syfte. Under just detta sam-
tal, utifrån texten Jag och Frank Sinatra, övergav dock läraren och eleverna
samtalsgenren Det kultur- och normdiskuterande samtalet, till förmån för
en samtalsgenre där ett erfarenhetsutbyte om skolerfarenheter utgjorde fo-
kus, strax efter det anförda exemplet (23), då lite mer än en halvtimme var
kvar av lektionen.
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Motstånd mot att delta i samtalsgenren
Något tydligt motstånd mot att delta i samtalsgenren har jag inte uppfattat
i de samtal jag studerat. Däremot uttrycks, som bekant, motstånd mot kul-
turbegreppets laddning som statiskt av en del elever i samtalsgenren (jfr
exempel 20). Jag ser främst två orsaker till frånvaron av elevmotstånd mot
att delta i samtalsgenren: För det första är det möjligt att ifrågasätta och
diskutera såväl lärarens utgångspunkt som andra elevers yttranden och tex-
tens trovärdighet.

För det andra att lyssnaren som position är accepterad och giltig inom
samtalsgenren, även om läraren vid några få tillfällen ber specifika elever
att svara på frågor och uttrycka sina ståndpunkter (jfr exempel 19). I inter-
vjun med Sultana framgår tydligt hur hon i vissa lägen medvetet väljer
positionen som lyssnare, eftersom hon anser att hon inte kan eller vill delge
läraren och de andra eleverna erfarenheter om exempelvis bortgifte som
hon har från sin erfarenhetsvärld. Att delge de andra dessa erfarenheter
skulle, enligt Sultana, vara att utelämna de människor som har anförtrott
henne dessa erfarenheter. Vid sidan av detta skäl för att inte delta som ta-
lare i samtalsgenren uppger Sultana att hon känner ett motstånd mot att
delta på grund av blygsel. Hon är fullt medveten om att hon behöver längre
tid i en grupp innan hon vågar prata än de ditintills haft i gruppen, samti-
digt som hon är bekymrad över hur hennes tystnad påverkar hennes betyg.
Positionen som lyssnare tycks vara oproblematisk för Sultana i detta läge,
om det inte varit för att den äventyrade hennes betyg, eftersom hon fram-
håller att hon finner det givande att lyssna till de andras synpunkter, även
om hon ännu inte vågar uttrycka sina egna.

För det tredje att eleverna har möjlighet att välja vilket av samtalsgenrens
två preciserade syften som de vill besvara frågor utifrån, där det ena syftar
till en mer distanserad, problematiserande hållning till temat för dagen,
medan det andra syftar till ett mer personligt, värdeladdat förhållande till
temat (jfr exempel 10).

Samtalsgenrens ämneskonceptionella sammanhang
Som tidigare nämnts finns ingen lokal kursplan för Svenska som andra-
språk på Polhemsskolan, vilket bland annat har sin förklaring i att det länge
endast var Rut som undervisade i ämnet. Istället har Rut utformat och or-
ganiserat sin undervisning utifrån en tolkning av den nationella kursplanen
i Svenska som andraspråk (se kap. 5). Rut tolkar kursplanen som i det
närmaste identisk med kursplanen för ämnet Svenska, med undantag för
några betoningar. För det första menar Rut att kursplanen betonar kunska-
per i uttal och korrekthet i språket samt att vilja och våga kommunicera.
Detta tas däremot för givet för svenska elever, enligt Rut. För det andra
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betonas samtidslitteraturen i kursplanen för Svenska som andraspråk, me-
nar Rut, på bekostnad av de litteraturhistoriska studierna. Rut beräknar att
hon under A- och B-kursen i Svenska som andraspråk ägnar samtidslittera-
turen 3/4 av tiden för ämnets litteraturundervisning, medan litteraturhisto-
riska studier får 1/4 av tiden.

Rut berättar att de övergripande målen för hennes litteraturundervisning
är att eleverna ska upptäcka att litteraturen är en kunskapskälla där de kan
tillägna sig kulturell kompetens, att de genom litteraturläsning ska kunna
göra kulturella jämförelser och att de i samtal om litteraturen både ska
finna sin vilja och våga kommunicera och att de ska lära sig de regler för
samtal som finns inom den svenska kulturen. Dessa samtalsreglers situering
i det svenska preciseras inte närmare, vilket det inte heller gör i den natio-
nella kursplanen för ämnet (jfr kap. 4, s. 81). Hon understryker dessutom
hur samtalen om litteratur också är tillfällen när eleverna kan fråga och
diskutera sådant som de tycker är märkligt i den svenska kulturen, vilket
exempelvis kan vara förhållandet till tid, husdjur, hälsningsritualer, etc.

Rut berättar också under intervjun att Olga Dysthes bok, Det fler-
stämmiga klassrummet, har inspirerat henne mycket i sitt arbete som lärare.
Under de senaste fem åren har Rut arbetat medvetet med loggbok som ett
sätt att öka dialogiciteten i klassrummet. Att bestämma hennes litteratur-
undervisning i termer av ämneskonceptionell hemvist låter sig inte enkelt
göras. Fokuseringen på samtidslitteraturen, som dessutom behandlas som
en kunskapskälla, utesluter som jag ser det konceptionen, Svenska som det
högre bildningsämnet som ledstjärna för Ruts undervisning.

Gemensamt med ämneskonception Svenska som erfarenhetspedagogiskt
ämne och Ruts litteraturundervisning är betonandet av litteraturen som
kunskapskälla. Också emfasen att eleverna ska få upptäcka sin vilja och
våga delta i kommunikativa situationer ligger nära den erfarehetspeda-
gogiska uppfattningen att språket utvecklas i kommunikativa meningsfulla
situationer. Däremot är inte det historiska perspektivet centralt i Ruts under-
visning, där istället det kulturella perspektivet är i fokus. Ruts undervisning
skulle kunna förstås i termer av ett erfarenhetspedagogiskt ämne med fokus
på kultur och som utgör samtalsgenrens Det kultur- och normdiskuterande
samtalet ämneskonceptionella sammanhang.

Fokuseringen på problematisering och diskussion av kulturella fenomen
och normer i samtalsgenren, Det kultur- och normdiskuterande samtalet,
kan också förstås som en realisering av det kulturkontrastiva perspektivet i
kursplanen för Svenska som andraspråk. På så sätt kan kursplanen för
Svenska som andraspråk förstås som en viktig förutsättning för utvecklandet
eller framväxten av denna samtalsgenre inom det mänskliga verksamhet-
sområdet, för att återknyta till Bakhtins språkbruk, undervisning i Svenska
som andraspråk.
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Noter
1 Alla uppgifter som Rut lämnat om sig själv, sin undervisning och om klassen
gjordes under en intervju jag genomförde med henne, 2004-03-29 (band 4 och 5),
förutom uppgifterna om hur länge hon arbetat som lärare, vilka hon lämnade i en
kompletterande telefonintervju med mig 2006-03-31.
2 Jag intervjuade eleverna i gruppen vid följande tillfällen: Seila, 2004-03-19 (band
1); Mustafa och Emir, 2004-03-22 (band 1); Samira, 040322 (band 1 och 6); Sultana
2004-03-29, (band 4).
3 I vardagligt tal benämner vi oftast påståenden som ställs i frågeform som just
retoriska frågor, men eftersom jag laddat retoriska frågor på ett speciellt sätt i av-
handlingen, det vill säga som frågor som ställs för att kontrollera kunskap, använ-
der jag här termer påstående i frågeform.
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KAPITEL 11

Det informella boksamtalet

Samtalsgenren det informella boksamtalet identifierade jag i läraren
Margaretas litteraturundervisning i en SP2:a. Innan jag presenterar analy-
sen av samtalsgenren, introducerar jag kort läraren Margareta och klassen.

Läraren Margareta
Margareta är ämneslärare i Svenska och Engelska och har en lång erfaren-
het som lärare, över trettio år i yrket. Hon har arbetat inom olika skolfor-
mer och med olika elevgrupper i Sverige, men också  som lärare i utveck-
lingsländer under några längre tidsperioder. På Stagneliusskolan har hon
arbetat under de senaste elva åren. Margareta menar att hon haft ett rikt
yrkesliv som lärare, där hennes intresse för litteratur och litteraturundervis-
ningen varit närvarande genom alla de olika utbildningssammanhang som
hon undervisat i.

SP2:an
I SP2:an går 28 kvinnliga elever och 3 manliga elever, som fördelar sig över
inriktningarna kultur, samhällsvetenskap och språk. Denna klass sattes sam-
man till årskurs 2 och eleverna kommer från tre olika klasser. Två av elever-
na som jag intervjuade (Anna och Stina) betonade att det råder en dålig
sammanhållning i klassen och att eleverna är grupperade i enlighet med
sina tidigare klasser från årskurs 1.1 Stina menar att den dåliga stämningen
i klassen gör att många drar sig för att delta i boksamtalen i Margaretas
undervisning, i rädsla för att ådra sig suckar, blickar och bli föremål för
skitsnack efteråt. Också Anna tror att många väljer att inte säga sin mening
under samtalen, eftersom man då riskerar att ”vissa skulle köra över en”
(Intervju med Anna, 2004-05-03, band 3). Anna tror inte att Margareta
känner till hur stämningen är i klassen, utan menar att hon endast tycker
att klassen är tråkig och ointresserad av litteratur.

I en intervju med mig beskriver emellertid Margareta klassen på liknande
sätt som Anna och Stina, hon säger att den är splittrad i olika smågrupper
eller kotterier utan sammanhållning.2 Margareta framhåller att hon inte
har märkt av några tendenser till mobbning i klassen, utan menar att den
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dåliga stämningen kommer sig av att eleverna är ointresserade av att göra
något tillsammans och ointresserade av att läsa. I detta sammanhang an-
vänder hon just ordet ”tråkig” om klassen, vilket Stina också uppfattar
som Margaretas uppfattning om klassen. Margareta anser att klassen måste
vara ”tråkig” att gå i på grund av det utbredda ointresset och att eleverna
är ”tråkiga” när de inte samarbetar och bidrar till samtalet under bok-
samtalen. Hon påpekar emellertid också hur de flesta i klassen tar ansvar
för sina studier och lämnar in och fullföljer uppgifter, även om hon anser
att de ofta gör minsta möjliga insats.

Johanna och Johan ger en något annorlunda bild av klassen. Johanna
menar att den här klassen är ”himmelriket” i jämförelse med klassen hon
gick i under årskurs 1, där eleverna varken pratade eller hälsade på varan-
dra. I den här klassen, menar Johanna, kan man prata med alla och hon ger
helt andra förklaringar till varför eleverna i klassen ibland är mol tysta
under boksamtalen. Johan nämner inte heller att det skulle finnas några
problem i klassen, utan menar att det är en bra stämning, att alla kan säga
vad de vill under lektionerna. Johan själv avviker något från de övriga i
gruppen genom sina kristna värderingar och sitt engagemang i en kristen,
frikyrklig församling. Han upplever emellertid inte att det är några svårig-
heter att uttrycka sina åsikter och kristna värderingar i klassrummet och
framhåller att han inte tror att det är svårt för någon annan heller.

Också i denna klass går uppfattningarna om klassen och klassamman-
hållningen, samt hur den senare påverkar samtalsklimatet i klassrummet,
isär bland de aktörer i samtalsgenren som jag intervjuat. Återigen finner jag
det inte fruktbart att söka fastställa en bild av klassen utifrån de skilda
bilder som framtonat, utan nöjer mig med att konstatera att elevernas och
lärarens upplevelser av klassen och undervisningen skiljer sig åt (jfr kap. 8.
s. 156).

Samtalen och dess undervisningssammanhang
Samtalen jag analyserat är ett återkommande inslag i Margaretas litteratur-
undervisning och kallas av Margareta för boksamtal och benämns av henne
och vissa elever, däribland Johanna, som boksnack. Vanligtvis organiserar
Margareta svenskundervisningen i denna form ungefär en gång i månaden.

Under dessa boksamtal får eleverna ta upp böcker som de läst som fritids-
läsning, samtidigt som de har en tydlig instruktion att under B-kursen läsa
5–6 valfria romaner från 1900-talet och vår tid. Av dessa romaner ska 4–5
tas upp under boksamtalen. Eleverna är uppmanade att presentera boken
som en rekommendation eller en avrådan till de andra och de övriga är
uppmanade att instämma eller protestera om de känner till boken ifråga.
Av dessa romaner ska två vara skrivna av svenska författare, två ska vara
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skrivna av kvinnor, en ska vara skriven av en författare med engelska som
modersmål och en ska vara skriven av en författare med rötter i tredje värl-
den. Eleverna får själva välja när de under B-kursens terminer vill presen-
tera de lästa böckerna. Margareta brukar dock vanligtvis fråga cirka fem
elever inför boksamtalet om de kan berätta om någon bok de läst. Följande
boksamtal från Margaretas litteraturundervisning i SP2:an ingår i det video-
dokumenterade materialet som analyseras i samtalsgenreanalysen:

1) Boksamtal 1, 2003-11-20

2) Boksamtal 2, 2004-01-27

3) Boksamtal 3, 2004-04-27

Samtalsgenren det informella boksamtalet
Den samtalsgenre jag anakytiskt urskilde i Margaretas litteraturundervis-
ning kallar jag för Det informella boksamtalet.

Samtalsgenrens syfte
Det övergripande syftet i samtalsgenren Det informella boksamtalet är att
väcka läslust genom att eleverna delger varandra hur de valfria böcker de
läst är subjektivt relevanta respektive subjektivt irrelevanta för dem. Detta
övergripande syfte kan preciseras i följande delsyften: att eleverna ser möj-
ligheter att utvidga sin litterära repertoar genom klasskamraternas presen-
tationer samt att eleverna tydliggör för sig själva och varandra hur littera-
turen är subjektiv relevant respektive irrelevant för dem.3

Strukturering av samtalsgenren
Samtalsgenren får sin struktur genom elevernas bokpresentationer, som rym-
mer deras rekommendation eller avrådan till de andra att läsa boken. Lära-
rens återkommande uppmaningar till eleverna att bidra med en bokpresen-
tation under samtalets gång och hennes återkommande frågor till den pre-
senterande eleven om hur boken var subjektivt relevant respektive irrele-
vant understödjer, som vi ska se, samtalsgenrens struktur, eftersom dessa
uppmaningar kan kopplas till dess syfte.

Initierandet av samtalsgenren
Samtalsgenren Det informella boksamtalet initieras av läraren, strax efter
lektionens början, genom en uppmaning till en enskild elev att bidra med en
bokpresentation. Denna elev har i förväg ombetts att förbereda en rekom-
mendation eller avrådan av en bok:
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Exempel 1 Initiering av samtalsgenren
1 Margareta: Men nu ska jag inte prata mer, utan nu är vi framme vid era egna

rekommendationer och möjligen er kritik och era samtal. Ställ frå-
gor till de som presenterar böcker, om ni vill få tag i dem och så
vidare. Jag kastar bollen till dig.

Ur boksamtal 1, 2003-11-20

Exempel 2 Initiering av samtalsgenren
1 Margareta: Men i alla fall så, vi börjar väl att fiska lite grann här, och då, Lena

du hade väl någonting?

2 Lena: Mm ja, jag kan börja.

Ur boksamtal 2, 2004-01-27

Uppmaningen till en specifik elev att börja fungerar således som en startsig-
nal för samtalsgenren. I exempel 1 rymmer lärarens initiering också upp-
maningar till de övriga eleverna att ställa frågor till den elev som presente-
rar en bok. Att uppmaningen till lyssnarna inte finns med i initieringen i
exempel 2 tolkar jag som ett förgivettagande hos läraren om att eleverna
vid detta tillfälle vet hur de bör handla när en annan elev presenterar en
bok, att de förväntas verbalisera frågor, instämmanden eller protester i re-
lation till presentationen, eftersom eleverna har deltagit i samtalsgenren vid
flera tillfällen tidigare. Med tanke på att det i exempel 2 gick bra att initiera
samtalsgenren utan förtydliganden av förväntningarna på eleverna som
publik vid andras presentationer, tolkar jag inte detta inslag som avgörande
för initieringen av samtalsgenren. Uppmaningen, i detta fall till en specifik
elev, att bidra med en bokpresentation uppfattar jag däremot som avgöran-
de vid samtalsgenrens initiering. Detta blir tydligt inte minst vid det tredje
boksamtalet jag studerat, 2004-04-27, när denna uppmaning inte finns med
vid initieringen av samtalsgenren. Frånvaron av uppmaningen till eleverna
att bidra med en bokpresentation gjorde samtalssituationen oklar vid detta
tillfälle, vilket jag uppfattar som en del av förklaringen till att samtalsgenren
Det informella boksamtalet inte realiserades (jfr exempel 30).

Upprätthållandet av samtalsgenren genom
återkoppling till dess struktur
Samtalsgenren får alltså sin struktur genom elevernas bokpresentationer.
Denna struktur upprätthålls i första genom hand lärarens uppmaningar till
elever att bidra med bokpresentationer, som vi ser i exempel 3 och 4:
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Exempel 3 Upprättandet av samtalsgenren genom återkoppling till struk-
turen

1 Margareta: Tack Johan, vem hoppar vi till då? Hade inte du någonting som vi
absolut måste läsa?

2 Sandra: Jag.

3 Margareta: Ja.

4 Sandra: Eh, den ska man inte läsa. Nej, men jag läste den här Jag, jag, jag av
Unni Drougge eller vad hon heter, för, det är ett tag sedan, men. Den
är skitdålig […].

Ur boksamtal 1, 2003-11-20

Exempel 4 Upprättande av samtalsgenren genom återknytande till dess
struktur

1 Margareta: Ja, vi tackar för den här boken då, var ska vi fortsätta nu? Vem har
någon bok att berätta om?

Ur boksamtal 1, 2003-11-20

I exempel 3 uppmanar läraren en specifik elev att bidra med en bokpresen-
tation, men i det senare fallet ställer hon frågan öppet till hela elevgruppen.
Vanligtvis är 5–6 elever ombedda att förbereda en bokpresentation till ett
specifikt tillfälle. Eleverna har möjlighet att avböja och återkomma med en
presentation vid senare tillfälle som passar dem bättre. När alla ombedda
elever har presenterat, riktar läraren inte uppmaningen mot någon specifik
utan till samtliga elever som ännu inte bidragit med någon presentation.

Vid slutet av elevernas bokpresentationer sker vanligtvis någon form av
avrundning som initieras av läraren, exempelvis genom en fråga om boken
till gruppen (jfr exempel 13) eller till den presenterande eleven (jfr exempel
7). Denna summering markerar tillsammans med lärarens tack till den pre-
senterande eleven att presentationen är avslutad och att en ny är att vänta,
vilket upprätthåller samtalsgenren genom tydliggörandet av dess struktur.

Mer sällan initieras en ny bokpresentation av eleverna, vilket emellertid
sker i följande exempel:

Exempel 5 Upprättande av samtalsgenren genom återknytning till struk-
turen genom elev

1 Sofia: Men det kanske är fler som har läst Gömda?

2 Flera: Mm.

3 Margareta: Ok, då kan vi hoppa på den, då kan väl du börja Sofia.

Ur boksamtal 1, 2003-11-20
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Eleven Sofias initiativ i exemplet ovan resulterar i en kollektivt genomförd
bokpresentation av boken Gömda som följdes av en diskussion (jfr exem-
plen 18, 21 och 22).

Lärarens frågor eller uppmaningar under bokpresentationen fungerar ofta
också som återkopplingar till samtalsgenrens syfte och bidrar så till att upp-
rätthålla samtalsgenren, som i följande exempel:

Exempel 6 Upprättande av samtalsgenren genom återkoppling till syftet
1 Sofia: Blev inte hon misshandlad också medans hon var gravid.

2 Flera: Jo, ja.

3 Sofia: Slog henne i magen och så.

4 Hanna: Ja.

5 Sofia: Många hemska saker.

6 Margareta: Berätta mer.

Ur boksamtal 1, 2003-11-20

Lärarens uppmaning till eleven att göra en utförligare presentation av de-
taljer ur handlingen uppfattar jag kopplat till samtalsgenrens preciserade
syfte att tydliggöra på vilka sätt litteraturen är subjektiv relevant för eleven.
I detta fall tillmäter eleverna boken Gömda subjektiv relevans genom den
förståelse den kan ge för en utsatt kvinnas situation.

I de fall eleverna endast indirekt vidgår om boken de presenterat är sub-
jektiv relevant för dem eller ej, är det vanligt att läraren vid slutet av bok-
presentationen ställer en direkt fråga om detta som i följande exempel:

Exempel 7 Upprätthållande av samtalsgenren genom återknytning till syftet
1 Margareta: Det känns som du är förtjust i den här boken?

2 Fanny: Ja, den var faktiskt ganska bra men Flickan med pärlörhänget var
bättre.

Ur boksamtal 2, 2004-01-27

Frågor angående litteraturens subjektiva relevans kan, som sagt, kopplas
till samtalsgenrens preciserade syfte och på så sätt får de funktionen av att
upprätthålla samtalsgenren.

Avslutande av samtalsgenren
Avslutandet av samtalsgenren Det informella boksamtalet markeras inte
lika tydligt som initieringen gjorde i de två ovan anförda exemplen (jfr ex-
empel 1 och 2). Samtalsgenren får snarare sitt slut i och med att läraren
övergår till att tala om något annat, som i de två följande exemplen:
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Exempel 8 Otydligt avslut av samtalsgenren
1 Margareta: Ja, det är bra, det är bra. Jo, jag tycker att David har, David har en

fullpoängare där man ska naturligtvis inte, man ska ta reda på an-
nars kan det bli väldigt galet. Ja hör ni på, jag pratade ju om det igår
då, det här boksnacket vi ska ha på Öppet hus […].

Ur boksamtal 1, 2003-11-20

Exempel 9 Samtalsgenrens avslutande
1 Margareta: Någon annan bok? För nu har vi fastnat i det här, journalistgebitet

nästan. Har ni ingen sådan där bra sak som ni kan rekommendera
eller så? Då får vi gå in på Fröken Julie.

Ur boksamtal 2, 2004-01-27

I exempel 8 har lektionen nästan nått sitt slut när läraren lämnar samtals-
genren Det informella boksamtalet i och med att hon börjar prata om prak-
tiska ting med eleverna och hänvisar till ett tidigare samtal om praktiska
frågor som hon och klassen haft. I det andra exemplet lämnar läraren sam-
talsgenren fastän det är mer än tjugo minuter kvar på lektionen, eftersom
inga fler elever är beredda att presentera några fler böcker den dagen. Mar-
gareta föreslår då att de istället kan prata om Strindbergs Fröken Julie, och
senare Henrik Ibsens Vildanden och Charlotte Brontës Jane Eyre, som elever-
na läst gruppvis i ett litteraturhistoriskt arbete. Det visar sig emellertid att
de flesta eleverna inte känner sig förberedda nog för att presentera dessa
böcker, varför Margareta istället ställer en rad retoriska frågor i lotsande
syfte för att vaska fram handlingen i Fröken Julie. Med byte av samtalsgen-
re byts med andra ord också samtalsmönstren, eftersom lotsning inte är
något utmärkande samtalsmönster inom samtalsgenren, Det informella bok-
samtalet, som vi nu ska se.

Dominerande samtals- och frågemönster i samtalsgenren
De icke-retoriska frågorna dominerar i samtalsgenren Det informella bok-
samtalet och kan. Oftast kopplas till samtalsgenrens övergripande syfte.
Retoriska frågor förekommer också i samtalsgenren och kan ibland också
tydligt kopplas till samtalsgenrens syfte. Sonderande frågor förekommer
däremot inte så ofta. Läraren initierar de allra flesta frågorna, särkilt när
det gällande de retoriska frågorna. Icke-retoriska frågor ställs däremot
ibland också av elever till varandra eller till läraren (jfr exempel 18).

Också i denna samtalsgenre förekommer miniföreläsningar från lärarens
sida, exempelvis utifrån en boks tematik (jfr exempel 19). Elevernas bok-
presentationer kan ses som elevernas motsvarighet till lärarens mini-
föreläsning, på så sätt att de innehåller en längre sammanhållen tur av
påståendekaraktär av en elev. Vissa bokpresentationer framförs kollektivt
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av några elever tillsammans och i de fallen bildar deras turer tillsammans
presentationen av boken i fråga.

Icke-retoriska frågor
Det övergripande syftet i samtalsgenren Det informella boksamtalet kan
förstås som ett icke-retoriskt frågande till eleverna om deras fritidsläsning
och hur de uppfattar denna litteratur som subjektivt relevant respektive
irrelevant. Samtalsgenrens utgångspunkt kan därmed förstås som ett icke-
retoriskt frågande till eleverna, vilket kommer till uttryck som konkreta,
icke-retoriska frågor i initierandet av samtalsgenren, ovan benämnt som
lärarens uppmaning till eleverna att starta (jfr exempel 1 och 2). Icke-reto-
riska frågor, oftast ställda av läraren, återkommer emellertid också under
elevernas bokpresentationer. Dessa är också oftast i samklang med samtals-
genrens övergripande syfte och/eller med dess preciserade delsyften. Lära-
ren ställer exempelvis icke-retoriska frågor riktade till de övriga eleverna
utifrån något som sägs i bokpresentationen:

Exempel 10 Icke-retorisk fråga
1 Margareta: Tror ni det är en bra sak, att skriva av sig?

2 Flera: Mm.

3 Margareta: Det tror jag också, det är många som gjort, räddats tror jag tillbaka
till livet nästan.

Ur boksamtal 1, 2003-11-20

Precis innan läraren ställer den icke-retoriska frågan i exempel 10 har en
elev sagt att en bok tillkommit för att författaren behövde ”skriva av sig”.
Lärarens inskjutna fråga under presentationen till klassen tolkar jag som en
strategi i syfte att stanna upp presentationen för att skapa utrymme för
verbalisering av reflektioner hos lyssnarna. I detta fall svarar ingen av elever-
na på den icke-retoriska frågan med mer än ett bekräftande hummande,
varför det endast blir lärarens reflektion som tar plats i det utrymme som
frågan skapade.

Andra icke-retoriska frågor under bokpresentationerna syftar till klar-
görande exempelvis av detaljer i bokens handling eller persongalleri:

Exempel 11 Icke-retorisk fråga
1 Margareta: Hur, hur gammal var hon när hon, när.

2 Lena: Flickan.

3 Margareta: Ja när de träffades Tori och hon?

4 Lena: Mm hon kanske var åtta eller något sådär.

Ur boksamtal 2, 2004-01-27
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Den här typen av icke-retoriska frågor kan kopplas till samtalsgenrens pre-
ciserade syfte, eftersom klargörande av det litterära innehållet många gång-
er är en förutsättning för att förstå på vilket sätt boken är subjektivt rele-
vant för eleven.

Det förekommer också icke-retoriska frågor som rör mer övergripande
och värdeladdade kultur- och litteraturfrågor, exempelvis fördelar och nack-
delar med att läsa socialrealistiska böcker:

Exempel 12 Icke-retorisk fråga
1 Margareta: Kan, kan det ha en nackdel att, att så många läser den här. Kan det

bli så att man läser som ja lite smaskig historia och inte bryr sig?
[Ohörbart.] Eller vad tror ni?

Ur boksamtal 2, 2004-01-27

De mer övergripande och värdeladdade kultur- och litteraturfrågorna, som
frågorna i exempel 12, initieras så gott som alltid av läraren i direkt eller
indirekt samband med en elevs bokpresentation. Dessa frågor tolkar jag
som kopplade till samtalsgenrens preciserade syfte som handlar om att
tydliggöra hur litteraturen är subjektivt relevant eller irrelevant för elever-
na, även om frågorna syftar till tydliggöranden på en mer generell nivå.
Med dessa frågor flyttas uppmärksamheten från den enskilda elevens re-
ception av en enskild bok som han/hon presenterar i rekommenderande
eller avrådande termer, till att istället fokusera kulturella, litterära och an-
dra värden, eller brist på sådana värden, som följer med läsandet av exem-
pelvis specifika genrer (jfr exemplen 26, 27, 28 och 29).

Retoriska frågor
I samtalsgenren Det informella boksamtalet är även retoriska frågor, som
initieras av läraren, vanligt förekommande under, eller i samband med, elev-
ernas bokpresentationer. Även om de retoriska frågorna inte kan sägas ut-
göra själva grunden för samtalsgenren och dess syfte, såsom jag tidigare
beskrivit de icke-retoriska frågorna som, kan även dessa oftast kopplas till
samtalsgenrens övergripande syfte eller någon av dess preciseringar. I föl-
jande exempel rundar läraren av en elevpresentation genom ställa en reto-
risk fråga till klassen om den just presenterade boken:

Exempel 13 Lärarens summering av en elevrekommendation genom reto-
risk fråga

1 Margareta: Ja då vet ni, kommer ni ihåg vad den, boken heter nu då?

2 Flera: Lämnad kvar.

3 Margareta: Lämnad kvar. Så det gäller då att man håller reda på reglerna kan-
ske. Tack Johan, vem hoppar vi till då? Hade inte du någonting som
vi absolut måste läsa?

Ur boksamtal 1, 2003-11-20
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Med den retoriska frågan i exempel 13 lyfts titeln på den nyss presenterade
boken fram ännu en gång innan utrymmet lämnas till nästa bokpresenta-
tion, ett understrykande av rekommendationen som jag tolkar som en di-
rekt koppling till samtalsgenrens övergripande syfte att väcka läslust.

Retoriska frågor ställs också i klargörande syfte under bokpresentationer-
na, som i de följande två exemplen:

Exempel 14 Retorisk fråga under elevpresentation
1 Emma: Nämen det  handlar ju om en tjej som.

2 Margareta: Vem är det som skriver boken?

3 Emma: Deborah Spungen.

4  Margareta: Och va, vem är hon?

5 Emma: Hon är mamman till Nancy som det handlar om.

6 Margareta: Mm, det var det jag ville få fram.

Ur boksamtal 1, 2003-11-20

Exempel 15 Retorisk fråga
1 Margareta: Hur fick frun veta det?

2 Fanny: Jag tror att hon [ohörbart].

3 Nadja: Hon såg det nog på tavlan.

4 Fanny: Hon såg det på tavlan.

5 Margareta: Hon såg det på tavlan ja. Då fick hon sparken.

Ur boksamtal 2, 2004-01-27

I det första fallet handlade klargörandet om författaren och i det andra
fallet om en avgörande detalj i bokens handling. Att frågorna är retoriska
och inte icke-retoriska framgår av respektive exempels sista tur. I första
exemplet bekräftar läraren att hon ville få fram det svar som eleven gav i
den föregående turen, medan det lilla ordet ”ja” efter upprepningen av elev-
ens svar i det andra exemplet bekräftar att läraren redan vid frågandet hade
ett specifikt svar i åtanke. Retoriska frågor som ställs i klargörande syfte
kan, på samma sätt som de icke-retoriska, kopplas till samtalsgenrens syfte,
eftersom svaren på dessa ibland kan utgöra viktiga förutsättningar för tyd-
liggörandet av hur litteraturen är subjektivt relevant eller inte för eleven.
Samtidigt kan lärarens frågor, såväl icke-retoriska som retoriska frågor,
avsedda att klargöra också motverka samtalsgenrens syfte. Detta blir tyd-
ligt i de fall bokpresentationen därmed styrs in mot klargöranden som lära-
ren anser vara viktiga och samtidigt fungerar avledande från det som eleven
uppfattar som väsentligt att få med i bokpresentationen. Den icke-retoriska
frågan i exempel 11 och de retoriska frågorna i exemplen 14 och 15 är i
samklang med samtalsgenrens övergripande syfte på det sätt som jag tidi-
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gare beskrivit. De inledande fyra turerna i exempel 20 tyder däremot på att
lärarens retoriska fråga, i den fjärde turen, fungerar avledande i förhållan-
de till den samhällsaspekt som eleven Sandra initierar i samtalet i exemplets
första tur.

Också i lärarens mer reflekterande yttranden, som i det följande när hon
delger klassen delar av sin egen reception av boken, förekommer retoriska
frågor:

Exempel 16 Lärarreception av texten som mynnar ut i retorisk fråga
1 Margareta: Jag har också läst den och jag tycker att det var två fruktansvärda

saker, [ohörbart] som tog mig mest det är när hon kom hem från BB
med det lilla barnet.

2 Flera: Mm.

3 Margareta: Vad gjorde de då?

4 Hanna: De kastade väl runt han i vardagsrummet.

5 Margareta: Han och hans kompisar

6 Sofia: Ja, just det.

7 Flera: J Ja.

8 Margareta: Kastade lilla [visar med händerna hur de kastade barnet] mellan sig.
Och hon stod där bara.

9 Hanna: Och skrek.

10 Sofia: De tog ju det som en liten lek och men hon tyckte det var väldigt
obehagligt.

11 Margareta: Tror ni att man kan göra det med, med små barn, tror ni att det är
farligt eller är de så?

12 Hanna: Det är jättefarligt.

13 Maria: Detär klart det är farligt.

14 Sandra: De är väl rätt så sköra så här.

15 Margareta: Jag tror att det är jättefarligt.

Ur boksamtal 1, 2003-11-20

Den första retoriska frågan kommer i den tredje turen i exemplet och den
andra retoriska frågan finns i den elfte turen. Jag uppfattar att de retoriska
frågorna i exemplet får funktionen att stöpa lärarens personliga reflektio-
ner över den egna receptionen i miniföreläsningens form. De retoriska
frågorna gör texten (lärarens personliga reception) till en undervisande text,
som syftar till att klargöra viktiga partier i handlingen. Den retoriska frå-
gan i elfte turen är, enligt min mening, uppseendeväckande i relation till
elevernas ålder. Endast i undantagsfall torde det vara okänt för elever i
sjuttonårsåldern att det är farligt att kasta ett spädbarn som vore det en
boll.
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Elevernas bokpresentationer
Samtalsmönstren i samtalsgenren Det informella boksamtalet avviker från
tidigare analyserade samtalsgenrer i avhandlingen radikalt genom att också
eleverna gör längre sammanhållande yttranden i form av bokpresentatio-
ner. Elevens bokpresentation innehåller vanligtvis två delar: första delen
består av att eleven presenterar boken i ett längre yttrande och andra delen
består av frågor och diskussion där läraren och/eller andra elever deltar.
Följande exempel är således första delen av en elevs bokpresentation:

Exempel 17 Elevens soloframförande av bokpresentation
1 Sandra: Eh, den ska man inte läsa. Nej, men jag läste den här Jag, jag, jag av

Unni Drougge eller vad hon heter, för, det är ett tag sedan, men. Den
är skitdålig. Det var Johanna som sa att jag skulle köpa den, som sa
att den var bra så jag köpte den. Och den var inte alls bra, tycker inte
jag. Den handlar om eh, Sofie en tjej, som det är 76. Hon pluggar på
universitet, fast hon hoppade av. Det handlar i alla fall om hennes,
hon bor i Lund och Malmö och pendlar däremellan eftersom hon
pluggar i Lund. Så det handlar då om hennes, åren fram till 80, så
det är fyra år. Och hon åker till London och har sig och lever punkliv
och Roskildefestivalen och hela köret och jag tänkte att det, jag tycker
sådana här böcker är rätt roliga med så här 70-talet och så där, så jag
tänkte att det skulle vara skitkul. Men jag vet inte, det kändes som
att författaren, Unni Drougge, försökte skriva på så jätteungdomligt
och skitkul sätt så det blev bara fjantigt. Och det är väl, den gav mig
ingenting boken. Jag tyckte den var jättedålig. Det är ganska kul
ändå att höra om sjuttiotalet alltså, man fick ju lära sig ganska mycket
om hur det var då, men ändå så var den. Det var som om hon bara
malde på. Hon kunde korta ned boken hundra sidan, för det var
mycket, mycket skit, som hon bara skrev och det var ja jag vet inte,
konstigt språk och konstiga personer och jag vet inte alls. Det var
inte bra svenska [ohörbart]. Sedan finns det någon fortsättning, två
andra böcker och. Det som stod på baksidan hade inte ingenting att
göra med det som stod i boken. Hon skrev att, på baksidan att hon
träffade någon kille som hette Alex som hon gjorde de sista fem si-
dorna. Det var. Nej, den är inget bra.

Ur boksamtal 1, 2003-11-20

Därefter följde en diskussion mellan Sandra och Johanna, som hade rekom-
menderat henne att läsa boken, där Johanna la fram grunderna för sitt re-
kommenderande av boken till Sandra. Diskussionen mellan de två eleverna
om boken dominerar presentationen, som läraren endast marginellt deltar i
genom att ifrågasätta Sandras uppfattning att författaren använder ett kon-
stigt och konstlat språk. Sandra vidhåller dock sin åsikt och läraren avrun-
dar med att säga att hon nog måste läsa boken själv för att kunna göra en
egen bedömning. Denna avrundning kan ses som en bekräftelse att Sandra
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lyckats rekommendera en bok genom sin presentation, lyckats att väcka
intresse, trots att hon själv avråder klassen att läsa den på grund av dess
bristande kvalitet. Avrundningen är för övrigt en direkt återkoppling till
samtalsgenrens övergripande syfte.

Det händer att elever genomför bokpresentationer kollektivt i dialog, i
synnerhet när de förberedda bokpresentationerna för dagen är avklarade.
Detta sker exempelvis på eleven Sofias initiativ i följande exempel:

Exempel 18 Dialogiskt framförd bokpresentation av elever
1 Sofia: Men det kanske är fler som har läst Gömda?

2 Flera: Mm.

3 Margareta: Ok, då kan vi hoppa på den, då kan väl du börja Sofia.

4 Sofia: Ska jag berätta om den, ja det var länge sen. Eh ja, det är väl den här,
ni måste hjälpa mig, för det var väl hon tjejen och hon träffar väl.

5 Hanna: Hon jobbar ju på en sådan här [ohörbart].

6 Sofia: Ja just det.

7 Hanna: Invandrare och så.

8 Sofia: Med invandrare.

9 Hanna: Så träffar honom.

10 Sofia: Och hon träffar honom genom det. Och så gifter hon väl sig med
honom?

11 Margareta: [Ohörbart].

12 Sofia: Eh vart var han ifrån, han var?

13 Hanna: Libanon.

14 Sofia: Ja just det.

15 Maria: Alltså det kom aldrig fram var han varifrån. De sa att han var ifrån
Libanon, men han var typ från Syrien eller.

16 Sofia: Ja, men de gifte sig väl och fick en dotter och det var väl då allt strul
började. Och så det handlade väl mycket om det. Den var väldigt
känslig och väldigt bra tycker jag.

Ur boksamtal 1, 2003-11-20

I exemplets fjärde tur ber eleven Sofia om hjälp att presentera boken, som
hon själv inte har helt aktuell för sig. Redan i den påföljande turen kommer
eleven Hanna till hennes hjälp och fyller i med information om handlingen.
Längre ned i exemplet, i den näst sista turen, deltar också eleven Maria i
presenterandet av boken. I denna dialogiska presentation ställer Sofia tre
icke-retoriska frågor (tur 4,10 och 12) till de andra eleverna som läst boken
och genom deras svar på frågorna byggs presentationen upp. Dialogiska
framförda bokpresentationer som denna kan sägas utgöra en specifik form
av dialogicitet i samtalsgenren, snarlik den dialogicitet som förekommer i
det undervisande förhöret, när elevernas responser tillsammans och dialo-
giskt byggde upp svar på retoriska frågor (jfr kap. 8, s. 169).
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Den dialogiskt framförda bokpresentationen ovan, som i samtalet ut-
vecklas mer och längre än exemplet visar, utgör underlag för den diskussion
om bokens tema som sedan startar i klassen, där både elever som läst boken
och de som inte läst den deltar (jfr exempel 21 och 22).

Andra delen av elevernas bokpresentationer domineras ibland av lära-
rens uppföljande frågor. Detta tycks vara mest vanligt om elevens första
sammanhängande yttrande om boken är något knapphändigt. Lärarens
frågor syftar då till att uppmana eleven att ge en fylligare beskrivning av
boken (jfr exempel 23).

Miniföreläsningar
Jag har redan nämnt att samtalsgenren Det informella boksamtalet också
rymmer lärarens miniföreläsningar, som ofta tar sin utgångspunkt i ett tema
som behandlats i en bokpresentation. Ibland behandlar dessa miniföreläs-
ningar snarare mer övergripande värdeladdade kultur- och litteraturfrågor,
exempelvis om begreppet kiosklitteratur är relevant idag med tanke på att
även etablerade författare ger ut sina skönlitterära verk i pocket som säljs
på pressbyrån och ICA. Denna miniföreläsning, som äger rum i det tredje
boksamtalet, 2004-04-27, byggs sedan ut till en berättelse eller skröna om
hur det sägs finnas ett stort bibliotek på Stockholms central med uppsamla-
de pocketböcker som människor lämnat kvar på tåget eftersom de inte vill
kännas vid att de läst just kiosklitteratur. I annan miniföreläsning, som ock-
så behandlar värdeladdade frågor om val av skönlitterära böcker, framför
läraren sina synpunkter på varför det är viktigt att läsa socialrealistiska
böcker för att (i detta fall) lära om könsstympning:

Exempel 19 Lärarens miniföreläsning om läsning om könsstympning
1 Margareta: Pratar man om, om sådant [min anmärkning: könsstympning] i det

här ämnet som ni ska ha prov i, prov i imorgon?

2 Flera: Nej.

3 Margareta: När ska man prata om det då? Pratar man aldrig om det i skolan?

4 Nadja: Det är svårt, men det är ju inte aktuellt för oss. Det är ju inget som vi
liksom behöver oroa oss för.

5 Margareta: Nej, men det är aktuellt för oss, för vi har ju väldigt många männis-
kor [ohörbart] de nya svenskarna så att säga som, vi vet ju inte ett
dugg vad de här flickorna som vi har på skolan här har varit med
om, för det är ju hemskt svårt att prata om det, men vi borde ju
faktiskt. En del av er ska växa upp nu och, växa upp vad säger jag,
en del ska snart ut och jobba och ni kanske kommer att utbilda er
där ni blir ja psykologer en del av er kanske, journalister och så vi-
dare och då är det ju viktigt att man, att man vet. Har ni någon aning
om hur vanligt det är nu? [Tystnad från gruppen]. När jag var med
på en konferens i våras då var det en överläkare från Uppsala som
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talade och han talade även om könsstympning av pojkar. Och det är
ju inte alls, alls lika hemskt. Det har ju liksom förekommit länge,
länge och då har man ju många gånger sagt att det är en hygienisk
sak att man omskär då den där lilla, lilla, lilla snoppen så att säga.
Men han sa att, att det, det finns alltså i de här kulturerna pojkar
som blir alltså för mycket omskurna som blir också förstörda. Det
hade jag aldrig hört och det har jag aldrig sett eller läst om, sett i
litteraturen. Har ni? [Tystnad från klassen]. Däremot så, så vet man
ju att många judiska pojkar är ju omskurna från, redan på BB då och
många afrikanska. Men med flickorna är det ju en helt annan sak.
Och det är ju väldigt olika i olika kulturer hur mycket man skär och
hur mycket man syr ihop och sådana här saker. Jag tycker att det är
väldigt, väldigt bra att den här boken [min anmärkning: En blomma
i Afrikas öken] har fått en sådan spridning, att man tar del av den.
Sedan kan det ju bli? Kan, kan det ha en nackdel att, att så många
läser den här. Kan det bli så att man läser som ja lite smaskig historia
och inte bryr sig? [Ohörbart.] Eller vad tror ni?

Ur boksamtal 2, 2004-01-27

Bakgrunden till att läraren i första turen ställer den retoriska frågan om
eleverna har diskuterat könsstympning i ett annat skolämne, är att en elev
presenterat boken, En blomma i Afrikas öken, av Waris Dirie. Lärarens
miniföreläsning om ämnets aktualitet och därmed legitimitet i undervis-
ningen uppfattar jag som ett svar på eleven Nadjas ifrågasättande, i fjärde
turen, av att ämnet behöver behandlas mer i skolan.

I miniföreläsningen ställer läraren två icke-retoriska frågor till eleverna:
Den första handlar om huruvida eleverna vet hur vanligt förekommande
könsstympning är och den andra handlar om huruvida eleverna kände till
förekomsten av könsstympning vid manlig omskärelse. Eleverna svarar inte
på någon av dessa frågar, vilket kan tolkas som att de uppfattar frågorna
snarare som retoriska, ställda i syfte att få dem att reflektera över svaret
men inte att verbalisera det. Tystnaden kan förvisso också tolkas som ett
motstånd från eleverna, eftersom svaren på dessa två frågor både legitime-
rar lärarens miniföreläsning och den tes hon driver i den: att elever behöver
lära sig mer och prata mer om könsstympning. Diskussionen om vikten att
läsa och lära om könsstympning, förd i synnerhet mellan läraren och eleven
Nadja och hennes kompis Fanny, hårdnar längre fram i samtalet (jfr
exemplen 26, 27, 28 och 29).

Litteratur- och kunskapssyn i samtalsgenren
Den dominerande litteratursynen inom samtalsgenren Det informella bok-
samtalet är litteratur som kunskapskälla. Detta kommer bland annat i ut-
tryck i ett återkommande prövandet av sanningshalten i det litterära objek-
tet, i litteratur som tillhör socialrealistiska genrer, men också i viss mån i
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litteratur som tillhör genren utan anspråk på realistiska skildringar av verk-
ligheten, såsom science fiction- och skräckromaner.

Att den dominerande litteratursynen är litteratur som kunskapskälla inne-
bär emellertid inte att den litterära texten stundtals lyfts fram som text.
Detta synsätt på litteraturen kan sägas komplettera det dominerande litte-
rära synsättet i samtalsgenren i vissa lägen, när exempelvis mer fantastiska
berättelser behandlas. Däremot förekommer sällan genrediskussioner eller
texttolkningsdiskussioner i relation till mer socialrealistiska romaner, där
innehåll och språk, i första hand bedöms utifrån det är realistiskt skildrat
eller ej. Detta gäller exempelvis eleven Sandras kritik av författaren Unni
Drougges språkbehandling i romanen Jag, jag, jag, som hon menar är kon-
stig och konstlad. Lärarens ifrågasättande av Sandras kritik utgår också
från samma bedömningsgrunder, där läraren menar att språket kanske inte
alls är konstlat och konstigt utan en spegling av författarens ungdomsspråk
(jfr exempel 17).

I det följande analyserar jag hur synen på litteratur som kunskapskälla
kommer till uttryck först i behandlingen av socialrealistiska romaner och
sedan i science fiction- och skräckromaner. Därefter diskuterar jag möjlig-
heter att ifrågasätta litteraturens innehåll och möjligheterna att kritisera
den litteraturläsning som utgår från den dominerande litteratursynen i
samtalsgenren.

Litteratur som kunskapskälla och socialrealistiska genrer
När den socialrealistiska romanen, Gömda, av Liza Marklund presenteras
kollektivt i dialog av några elever i det första boksamtalet fastställs littera-
turen som kunskapskälla genom lärarens icke-retoriska fråga till eleverna i
den åttonde turen:

Exempel 20 Litteraturen som kunskapskälla fastställs
1 Sandra: Det är ju skithemskt, men jag blir så jävla arg på systemet alltså.

2 Margareta: Ja. Vet ni.

3 Sandra: Men herregud, det spelar ju ingen roll.

4 Margareta:  Vet ni vem som har, var den här boken kommer ifrån, vem som har
skrivit den?

5 Flera: Liza Marklund.

6 Margareta: Mm, hon skriver ju deckare eller hur.

7 Flera: Mm.

8 Margareta: Men, men det här skrev hon ju som journalist och någon har berät-
tat historien för henne. Tror ni att den är sann?

9 Flera: Ja.

10 Sofia: Mycket möjligt.
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11 Margareta: Så man hör ju då, läser i tidningarna om kvinnor som och familjer,
män också, som lever under skyddad identitet, men det hjälpte ju
inte här […].

Ur boksamtal 1, 2003-11-20

Närvaron av lärarens icke-retoriska fråga i åttonde turen visar att litteratu-
rens relation till verkligheten inte är helt förgivettagen. Betonandet av att
författaren skrev boken när hon fortfarande arbetade som journalist kan
ses som lärarens ledtråd till eleverna om vilken genre boken är skriven i,
och därmed vilken sanningsgrad den bör tillmätas. Utifrån denna tolkning
är det rimligt att förstå lärarens fråga, i åttonde turen, som retorisk, även
om den till formen ser ut att vara en icke-retorisk, eftersom läraren redan
antytt svaret genom betonandet av att författaren var journalist.

Utifrån fastställandet av litteraturen som sann ges boken också legitimi-
tet som kunskapskälla. Den kunskap som vaskas fram ur boken handlar
om misshandlade kvinnors utsatta situation och hur samhället fungerar i en
sådan situation. Detta kunskapsinnehåll bildar utgångspunkten för två te-
man i den diskussion som följer. Först diskuteras bokens handling utifrån
ett individperspektiv där kvinnans handlingsutrymme och handlingar foku-
seras och sedan diskuteras handlingsförloppet i boken utifrån ett samhälls-
perspektiv (exempel 23), där samhällets insatser, eller snarare brist på så-
dana, ställs i förgrunden för samtalet (exempel 24):

Exempel 21 Litteraturen som utgångspunkt för diskussion om handlande
1 Sofia: Det känns så jobbigt för det känns som att det är ingen som hjälper

henne.

2 Hanna: Nej.

3 Sofia: När hon skaffar hemligt nummer och de här ni behöver bara ringa
dit och fråga efter det så får de numret och så han.

4 Fia: Ja, det spelar ingen roll vart de gömmer sig för de hittar dem ändå.

5 Sofia: Ja och sen liksom, det är ingen som verkligen kan hjälpa henne även
om det är vissa som försöker men det, det är inte lätt.

6 Sandra: Det är bara att bura in honom och skicka iväg honom så. Alltså det
är ju hemskt hur man kan låta folk göra så, som han gör.

7 Johanna: Grejen är väl att hon inte anmäler honom, hon fixar ju inte det.

8 Sandra: Ja men sedan, jag har inte läst den men.

9 Fia: Då är det bara, han skickar ju sina kompisar på henne så det spelar
ingen roll om han är ute eller inte för hans kompisar är ju likadana.

10 Sandra: Det är så alltså.

11 Fia: Ja, det är de som, han, när han är i fängelse eller när är på så där,
inspärrad eller vad han är, då skickar han ju sina kompisar och då
får hon ju stryk i alla fall.
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12 Johanna: De får hon ju ta dem. Alltså ja, genom att sitta och göra inte någon-
ting så löser man faktiskt ingenting.

13 Fia: Men hon är ju rädd, hon är ju rädd för [ohörbart] alltså [ohörbart].

14 Johanna: Jo det är klart, men om alla är rädda händer ingenting.

15 Fia: Nej, det är klart, men om de går på hennes föräldrar och så och då
tror hon att det blir bättre om hon inte gör någonting.

16 Johanna: Jo, men man alltså gör liksom något slags motstånd, jag tycker det
känns. Alltså jag förstår att man är, att man är jätterädd och att man
bryr sig om sin släkt och så där. Men om alla människor gör så, så
får ju till slut det goda eller vad man ska kalla det övertaget. Då kan
de ju alltid hota med att döda barn, föräldrar runt omkring. Så, så
det är ju då man behöver människor utifrån. Det är det som är kon-
stigt med den här boken att de inte får den hjälpen, att vart de än är
i Sverige så hittar de dem.

17 Någon: Mm.

Ur boksamtal 1, 2003-11-20

I exemplet diskuteras som vi kan se vilka möjligheter bokens huvudperson
kunde tänkas ha att handla i den situation som hon befann sig i. Eleven
Johanna betonar i samtalet vikten av att göra motstånd i den typ av situa-
tioner som boken skildrar (tur 7, 12,14 och 16), medan de övriga betonar
det riskfyllda i att göra motstånd i en sådan situation.

Diskussionen övergår senare till att diskutera handlingsförloppet utifrån
ett samhällsperspektiv:

Exempel 22 Diskussion av samhällsproblem utifrån litteraturen
1 Sandra: [Ohörbart.] Sjukt att människor kan bli utsatta för något sådant

alltså, att det inte händer något i tid, jag blir så jävla arg.

2 Margareta: Men hur ska man, ja, vad kan vi göra då när vi läser en sådan här
bok när vi blir så här arga, [ohörbart] om du sedan tittar i Stads-
bladet så ser du att det har varit rättegångar och att det handlar om
kvinnor som varit misshandlade länge och det är män då som säger
att det där är inte sant och så vidare. Och, och då kan vi ju, då får ju
inte vi veta sedan vad som händer, men det kanske händer så då att
han inte får besöka.

3 Sandra: Det gör dem ju i alla fall.

4 Margareta: Och hon får ett sådant här telefonnummer och, ja.

5 Sandra: Men vaddå hon blir ju inte mindre rädd för att han inte får besöka
henne. Så han, om jag menar, han psykisk, han jag har inte läst bo-
ken, men han är ju psykisk störd alltså, han är ju dum i huvud, jag
menar vaddå, a nu får inte du besöka, nej men ok då gör jag inte det.
[Ohörbart.] Som fan att han gör det i alla fall.

6 Margareta: Som läsare, du har rätt i det, som läsare märker man ju, att han är ju,
han är ju störd, han har väl någon, kanske har han någon krigs-
psykos med sig från [ohörbart].
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7 Sandra: Fast det jag inte fattar, såna människor, han, han, han, han tar ju
nästan livet av henne alltså.

8 Margareta: Ja.

9 Sandra: Hon är ju förstörd.

10 Margareta: Ja.

11 Sandra: Jag fattar en sådan han gör liksom, de gör ingenting med en sådan
kille. Men, men vissa människor som målar på en vägg liksom eller
gör något mindre skadligt får sitta i finkan liksom hur länge som
helst, med värsta rättegången och får skadestånd men.

12 Margareta: Men, men vad ska man göra då?

13 Sandra: Det här är ju hun, det här är ju hemskt liksom, det här är ju mord,
fast det inte är mord.

14 Margareta: Mm, och det kan man inte döma någon för.

15 Sandra: Vad sa du?

16  Margareta: Det kan man ju inte bli dömd för tydligen då.

17 Johanna: Jo, det måste man väl kunna, men hon väljer att inte anmäla, så vi,
man vet ju inte.

18 Margareta: Men hon anmäler väl senare i alla fall.

19 Johanna: Hon gjorde väl inte det, hon drog tillbaka det för att hon inte or-
kade, så man vet ju inte vad som hade hänt

20 Margareta: Men det var väl hot med om barnet.

21 Johanna: Jo precis.

22 Fia: Men att inte kompisar liksom försöker att få [ohörbart] att göra
något.

23 Sandra: Men ofta så, det är så många dokumentärer som går om, om män-
niskor som har, eller tjejer, kvinnor som har blivit misshandlade av
sina män så grovt, de säger ingenting, det har liksom kommit kompi-
sar och de vet ingenting liksom, de har inte sagt ett skit. Det finns
vissa tjejer som har blivit misshandlade till döds och väninnor kom-
mer efteråt och liksom jag hade ingen aning förrän de hände. Jag
ramlade i trappan och sådana där grejer säger de att de har hört men
alltså. Jag tror att man stänger in sig ganska mycket.

Ur boksamtal 1, 2003-11-20

I exemplets andra tur understryker läraren ännu en gång att skildringen är
relevant som samhällsskildring också för invånarna i Stad, där skolan lig-
ger, eftersom det, enligt läraren, ofta rapporteras om misshandlade kvinnor
i den lokala tidningen. Eleven Sandra uttrycker i turen efter en stark frus-
tration över samhällets oförmåga att hjälpa kvinnor i sådana situationer.
Detta tema försökte Sandra ge uttryck för lite tidigare i samtalet, vilket vi
kunde se i exempel 20, men hon avbröts den gången av lärarens fråga som
syftade till att fastställa litteraturens sanningsstatus.
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Diskussionerna kring romanen Gömda handlar alltså inte om olika tolk-
ningar av romanens handlingsförlopp, det vill säga olika tolkningar av det
litterära verket som text. Frånvaron av texttolkande inslag tolkar jag som
uttryck för att förståelsen av det litterära innehållet som just kunskapskälla
blir förgivettaget. Även om den socialrealistiska genrens litteratur gör an-
språk på trovärdighet, så är dess verk samtidigt skrivna inom genreformer
som påverkar hur fenomen i verkligheten skildras, något som endast berörs
hastigt och undantagsvis i samtalsgenren av läraren, under det andra bok-
samtalet. Istället handlar diskussionerna om Gömda uteslutande om vilket
handlingsutrymme en kvinna i en sådan situation kan tänkas ha och om
handlingsförloppet som uttryck för ett samhällsproblem, det vill säga dis-
kussioner som blir möjliga att föra utifrån en förståelse av litteraturen som
kunskapskälla. Diskussioner som denna om Gömda inom samtalsgenren
Det informella boksamtalet motsvarar, så vitt jag kan se, de önskningar
som eleverna i Molloys undersökning gav uttryck för, nämligen att få dis-
kutera ”frågor om makt, maktlöshet och sexualitet kopplat till konflikter
om klass, kön, etnicitet och generationer” i litteraturundervisningen (2002,
s. 309; jfr även kap. 2, s. 42).

Litteratur som kunskapskälla och andra litterära genrer
Synsättet på litteratur som just kunskapskälla kommer också till uttryck
vid behandlingen av litteratur i genrer andra än socialrealistiska. Romaner
skrivna i genrerna science fiction och skräck gör vanligtvis inte anspråk på
att skildringarna ska vara trovärdiga i förhållande till verkligheten, vilket
får konsekvenser för betraktandet av litteraturen som kunskapskälla. Lära-
rens kritiska fråga till det litterära innehållet i den science fiction-roman
som eleven Johan presenterar Lämnad kvar av Tim La Hay i följande exem-
pel tydliggör detta:

Exempel 23 Läraren ifrågasätter bokens innehåll och perspektiv
1 Margareta: Är det en religiös bok? Kan man säga det? Den.

2 Johan: Ja det skulle man nog kunna kalla den. Författaren är kristen och det
är ett kristet budskap också kan man säga, man kan nog läsa den
som en kristen.

3 Margareta: Mm. Vad, vad har den gett dig?

4 Johan: Ja det är en bra fråga [skratt].

5 Margareta: Ja, har, har det bara varit underhållning eller har du lärt dig någon-
ting eller har du tänkt, jaha så här kan man se det eller.

6 Johan: Ja, det är ju en intressant bok och den är spännande och så och det är
underhållning och sen så [ohörbart].

7 Margareta: Du har ingenting som du kan läsa upp, någon liten.
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8 Johan: Nej, inte som jag förberett just nu.

9 Margareta: Nej, men lämnad kvar, vad betyder det?

10 Johan: Ja den, det är det, den här boken börjar med vad man skulle kunna
uppryckelsen där, när alla kristna rycks upp till gud, innan jorden
ska gå under, och då handlar det om huvudpersoner, sådana som
lämnats kvar.

11 Margareta: Och vad är det för nå, några?

12 Johan: Det är helt vanliga människor.

13 Margareta: Men icke-kristna.

14 Johan: Ja.

15 Margareta: Är det också muslimer och?

16 Johan: Nej inte sån, ja de träffar väl [ohörbart], men om man säger så här
huvudpersonen är sådana, de blir kristna sedan och bestämmer sig
för att klara sig igenom alla, allt som ska hända.

17 Margareta: Men det, för mig [riktar sig mot klassen] vad säger ni, verkar inte
det lite ensidigt?

Ur boksamtal 1, 2003-11-20

I den första turen ställer läraren en fråga i syfte att kategorisera den bok
som Johan presenterat i ideologiska termer. Johan kategoriserade boken
som science fiction i första delen av bokpresentationen, samtidigt som han
påpekade att bokens intrig bygger på Bibelns Uppenbarelseboken. Lärarens
första fråga handlar med andra ord om att fastställa ideologiska utgångs-
punkter för boken. I den femte turen frågar läraren vad boken har givit
eleven, om han möjligtvis har lärt sig något av den. Redan denna fråga
vittnar om en syn på litteratur som kunskapskälla. Sedan fortsätter läraren
i fråga efter fråga att skaffa sig en klarare bild av handlingen. I sista turen i
exemplet framför läraren en kritisk synpunkt mot boken i form av en fråga
om berättelsen inte är ensidig med tanke på att det endast är kristna som
premieras i boken. Denna fråga utgår från förståelsen av litteratur som kun-
skapskälla. Läraren uppfattade således handlingen som en källa till kun-
skap om kristna värderingar, en utgångspunkt som gör hennes fråga rimlig.
Med en utgångspunkt i att litteratur är text och kan ordnas in i genreformer
skulle däremot samma fråga inte vara rimlig, eftersom det kristna inslaget i
berättelsen inte bör förstås som en utsaga om världen, eller som en teolo-
gisk utläggning, utan som handlingens förutsättning och drivkraft.

Än tydligare är synen på litteratur som kunskapskälla uppenbar i föl-
jande exempel när en elev har presenterat skräckromanen, Carrie, av
Stephen King:
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Exempel 24 Frågor utifrån Litteraturen som kunskapskälla också vid gen-
ren skräckroman

1 Petra: Det handlar ju om Carrie och hon är, har ju några sådana här, jag vet
inte vad heter det, telekenikrafter. Hon kan med sin, med sin hjärna
kan hon lyfta saker när hon tänker[ohörbart]. Hon är väl, hon är
inte så, hon är väl mobbad i skolan, har inte så många kompisar.
Och hennes mamma är ju otroligt överreligiös, som hon är jätte-
religiös är hon, hon får knappt göra någonting hemma. Och jag kom-
mer inte ihåg hur det började, men det börjar väl med att hon, jag
kommer inte ihåg hur gammal hon är, men hon är väl femton någon-
ting och har inte fått sin mens ännu. Och så har de gymnastik och då
kommer hon ut och så, hon blöder jättemycket. Och så frågar hon
alla de andra tjejer, hon frågar vad det är och de skrattar och säger
det är ju mens ju ungefär. Och så börjar de slänga en massa
tamponger och bindor på henne. Och hon förstår inte vad det är och
då plötsligt så släcks det, det är någon lampa som spricker eller vad
det är. Nej jag kommer inte, det var länge sedan jag läste den, men
jag tyckte den var bra.

2 Margareta: Men, men det här, finns det, finns det sådana saker eller, eller är det.
Alltså kan man tro att det finns sådana hjärnor eller har han bara
hittat på det här.

Ur boksamtal 1, 2003-11-20

Återigen kan vi se hur läraren ställer en fråga för att fastställa sanningshal-
ten i den litterära skildringen, som i detta fall handlar om en karaktärs
parapsykologiska förmågor. De elevsvar som följer på denna fråga av lära-
re skiftar, de flesta menar att skildringen endast är påhittad och inte har
med verkligheten att göra, medan några hävdar att sådana krafter visst kan
förekomma. Skräckskildringar gör vanligtvis varken anspråk på att skildra
verkligheten eller på att initiera diskussioner om vissa övernaturliga feno-
men eller varelser kan finnas på riktigt. Varulvar, monster, telekinesiska
förmågor är istället komponenter i berättelsen som syftar till att skapa
skräckeffekter. Stephen Kings bok Carrie är med andra ord inte ett inlägg i
en parapsykologisk diskussion om sådana fenomens existentiella status, det
vill säga om de är fantasiprodukter, önsketänkanden eller realiteter. Utifrån
förståelsen av litteraturen som kunskapskälla aktualiseras emellertid beho-
vet att fastställa eller avfärda den litterära skildringen som just kunskaps-
källa, vilket lärarens fråga i exemplet är ett uttryck för.

Möjligheter att ifrågasätta textens trovärdighet
Samtalsgenren rymmer därmed möjligheten att ifrågasätta textens trovär-
dighet, i synnerhet utifrån synsättet på litteratur som kunskapskälla, där
textens trovärdighet mäts utifrån huruvida dess realistiska gestaltning är
övertygande eller ej. Detta har redan tydliggjorts i flera av förgående exem-
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pel (jfr exempel 17, 20 och 23). Däremot finns inte samma öppenhet inför
ett kritiskt ifrågasättande av litteraturläsning för kunskapsinhämtning, vil-
ket kan ses som en konsekvens av synsättet på litteratur som kunskapskälla
inom samtalsgenren.

Ifrågasättande av litteraturläsning för kunskapsinhämtning
I det första boksamtalet initierar läraren en fråga om vilken typ av littera-
turläsning eleverna föredrar:

Exempel 25 Lärarens icke-retoriska fråga angående elevernas preferenser
vid litteraturläsning

1 Margareta: Det här, nu har vi pratat om litteratur då så som man kan fängslas av
och bli underhållen av, den här blir ju inte underhållning, den här
läser man och så blir man så himla arg, man blir berörd. Vilket är
bäst, läsa böcker som man får gråta, skratta i eller fundera i eller
sådana här som man känner nu är jag en arg ung människa, nu måste
jag bli polis eller någonting?

[Lite fniss i klassen.]

2 Margareta: Ja, vilka böcker är bäst?

3 Johanna: Alltså, det är väl olika. Jag gjorde misstaget att läsa en typ fem, sex
sådana här verklighetsbaserade böcker om massa elände efter varan-
dra. Det var ju inte så smart kan jag se i efterhand att jag kanske
skulle ha delat upp dem och läst lite trevligare böcker emellan för
man blir ju ganska nedbryten. Man behöver ju veta det, det är ju fel
att blunda för det, men att ta allihopa på samma gång kanske inte
var så jättesmart.

4 Petra: Man får väl variera sig.

Ur boksamtal 1, 2003-11-20

Läraren ställer denna icke-retoriska fråga efter den livliga diskussion som
följde presentationen av boken, Gömda (jfr exemplen 18, 21 och 22). Jag
uppfattar att frågan är i samklang med samtalsgenrens övergripande syfte,
eftersom den avser att eleverna ska verbalisera hur skönlitteraturen blir
subjektivt relevant för dem. Eleverna Johannas och Petras svar emottas utan
ifrågasättande från vare sig lärare eller andra elever. Därefter lämnas detta
ämne för denna gång. Vid nästa boksamtal initieras samma tema, denna
gång av eleverna Nadja och Fanny, som ifrågasätter att de socialrealistiska
böckerna kan betraktas som skönlitteratur, samtidigt som de deklarerar att
de själva aldrig skulle kunna tänka sig att läsa sådana böcker om de inte var
tvungna:
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Exempel 26 Elever ifrågasätter litteraturläsning som kunskapskälla
1 Nadja: Fast är det här skönlitterära böcker?

2 Margareta: Det är väl reportageböcker.

3 Nadja: Personligen skulle jag aldrig läsa de där? Om jag inte var tvungen?
[…]

4 Margareta: Men, men du föraktar böckerna eller vad gör du?

5 Nadja: Nej, alltså jag skulle inte läsa dem. Det är hedersmord och stymp-
ningar som man vet att det finns så.

6 Fanny: Man vill läsa något annat om man vill läsa en bok, man vill komma
bort till en annan värld eller något sådant där. Då orkar man inte
med att läsa liksom om till exempel hedersmord eller könsstympning
eller liksom problem i världen.

7 Nadja: Det kan man få på andra håll.

Ur boksamtal 2, 2004-01-27

Detta är inledningen på en femton minuter lång diskussion om värdet av att
läsa socialrealistiska böcker i syfte att få kunskaper om de teman de berör
och utveckla empati för människor i svåra livssituationer. Denna diskus-
sion är i särklass längst i mitt material; vanligtvis diskuteras olika böcker
och teman som de väcker ungefär 3–7 minuter i denna samtalsgenre. Dis-
kussionen kan sägas ha förebådats tidigare i samtalet när Nadja uttryckte
ett ifrågasättande av lärarens förgivettagande att det vore bra att samtala
mer om könsstympning än vad som görs i skolan idag. Detta ifrågasättande
svarade läraren på genom en miniföreläsning som jag tidigare beskrivit (jfr
exempel 19).

Flera elever framhåller värdet av att läsa socialrealistiska böcker om olika
ämnen i syfte att få ta del av verkligheter, som de själva inte delar, medan
Nadja och Fanny framhåller att de föredrar att möta fantastiska världar i
litteraturen, eftersom de anser att de ständigt annars är omgivna av verklig-
heten. De andra eleverna framhåller värdet i att få kunskaper om svåra
ämnen genom ett ögonvittne, medan Nadja och Fanny menar att de skaffar
sig sådan kunskap på andra sätt än i litteraturen, exempelvis genom dags-
tidningar och tv-dokumentärer.

När diskussionen vid ett tillfälle är på väg att ebba ut, blåser läraren nytt
liv i den genom att tydliggöra de olika uppfattningarna och ställa frågor till
Nadja och Fanny. Läraren döljer inte att hon själv sympatiserar med de
elever som uttrycker sig positivt om dessa böcker, vilket framgår av föl-
jande exempel:
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Exempel 27 Läraren markerar värdet av socialrealistiska böcker med hän-
visning till elevuppfattningar

1 Margareta: Ja, men Nadja tycker att man kan tänka sig det här själv och att man
får veta det här ändå, men jag tror att, att det som ni andra pratar
om som tycker att man ska ha de här böckerna, det är att man kän-
ner ett mycket starkare engagemang och sedan sa du också Fia, att
det är också det är också mycket, mycket mer.

2 Fia: Nej det är ju.

3 Margareta: Det är ju inte bara det otäcka man får veta i en sådan här bok, man
får ju veta vad de äter, hur de transporterar sig och vad de har för
relationer till varandra och så vidare, det är ju ganska.

Ur boksamtal 2, 2004-01-27

Läraren markerar värdet av de socialrealistiska böckerna genom att hänvi-
sa till de ståndpunkter som några av eleverna givit uttryck för under diskus-
sionens gång. Uppfattningen om det värdefulla i att läsa socialrealistiska
böcker tar sin utgångspunkt i synsättet att litteratur är en kunskapskälla
och att litteraturläsning därmed blir ett sätt att berika sig kunskapsmässigt,
vilket i sin tur leder till ett ökat engagemang för andra människor och en
ökad empatisk förmåga enligt förespråkarna för de socialrealistiska böck-
erna i samtalet.

Lärarens två turer i exempel 27 kan också ses som övertalningsförsök av
Nadja och Fanny i syfte att få dessa att inse värdet av läsningen av social-
realistiska böcker. När detta inte lyckas, eftersom tjejerna fortsätter att
hävda att det går lika bra att tillägna sig sådana kunskaper på annat håll,
hårdnar debattklimatet och läraren ställer dem tydligare till svars:

Exempel 28 Elever med avvikande uppfattning om värdet av litteraturläs-
ning ställs till svars

1 Margareta: För då måste jag gå till Nadja igen, var, var läser du det här, läser du
det i tidningarna eller ser du det på aktuellt eller?

2 Nadja: Om man säger så här, jag vet, jag kan tänka mig hur det här folket
lever, jag har hört olika dokumentärer om hur de lever så [ohörbart].

3 Margareta: Var har du hört de dokumentärerna på?

4 Fanny: På tv, man ser väl liksom.

5 Margareta: På tv ja.

6 Fanny: Man ser väl dokumentärfilmer också, nämen på tv4 och så där.

7 Margareta: Men det, det är så härligt. Men du säger Fanny man ser väl det också,
men tror du att alla gör det?

8 Fanny: Ja, normala människor gör det, liksom allm, allmänt jag tror att folk
vet liksom i alla fall någon [ohörbart].

9 Nadja: Det är inte tabu på det.
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10 Fanny: Det är inte så här att ingen hört talas om det.

11 Margareta: Ni tror inte att det är väldigt många som bara har det från Expres-
sen och Aftonbladet då.

12 Fanny: I så fall kanske man ska läsa en sådan bok, men jag tycker att jag
liksom har fått den information jag vill ha om man säger så, eller ja,
inte jag vill ha, men jag tycker jag ser det från båda hållen om man
säger så.

Ur boksamtal 2, 2004-01-27

Nadja och Fanny tar frågorna som Margareta ställer, i exemplets första tur,
på allvar genom att sakligt redogöra för var de hämtar sin information om
exempelvis könsstympning. På detta svarar läraren med ett roat tonfall i
den sjunde turen att Fanny är härlig som uttrycker sig som hon gör, vilket
jag uppfattar som ett sätt från lärarens sida att visa att hon tycker att eleven
har uttryckt sig på ett naivt sätt. Således inleds en förskjutning i samtalet
från en saklig nivå till en mer personbaserad nivå. Denna förskjutning drivs
än längre i det följande exemplet, efter att Nadja förtydligat vad kritiken
som hon och hennes kamrat uttryckt inkluderar och exkluderar:

Exempel 29 Ett skifte i diskussionen från saknivå till personnivå
1 Nadja: Alltså, bara en sak, vi föraktar inte böckerna, vi tycker det är jätte-

bra att de kommer ut, bara [ohörbart] [mycket samtida prat, ljud i
klassen som är svårt att tyda].

2 Margareta: Ni är som siames.

3 Nadja: [Ohörbart] vi som är emot böckerna, det är inte så vi är.

4 Margareta: Ni är som siamesiska tvillingar [skratt]. Bara en sak: vi [skratt] ja.

5 Nadja: Vi råkar ha samma åsikter om det här.

6 Margareta: Ja, ja men det är härligt.

[…]

7 Nadja: Ja, men jag har läst en bok som, av Mieteke Grocher, han överlevde
så Förintelsen, Auschwitz och det där.

8 Fia: Jag överlevde hette den boken.

9 Nadja: Han överlevde.

10 Fia: Nej, Jag överlevde hette boken.

11 Nadja: Jaha, men han överlevde menade jag. Och det var ju jätteintressant,
men det var kanske för att ämnet tilltalade mig mer än könsstympning
om man säger så.

12 Fanny: Det kanske är mer omfattande eller vad man ska säga.

13 Margareta: [Återhållet skratt.] Ja det är också ett sätt att uttrycka det att, att
ämnet koncentrationsläger och överleva det tilltalar mig mer än, än
könsstympning. Jag förstår att du inte menar riktigt så.

14 Nadja: Nej inte ordagrant.
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15 Margareta: Jag förstår vad du menar, det tror jag att vi allihopa gör. Men ändå
så, återigen då så har vi kanske då könsstympade kamrater här på
skolan och sedan kanske vi har de som inte är det än. Och nog är
det, nog skulle man kunna göra någonting åt det. Skulle man inte
tala om att vi vet och det här är dumt och låt inte detta ske och så
vidare. Eller är det, ska vi vara [drar handen över ansiktet som om
man drar ned en gardin], ska vi låtsas att vi inte vet om det, artiga,
beklagar och.

16 Nadja: Alltså skulle jag känna en som skulle könsstympas skulle jag person-
ligen försöka göra någonting åt det.

17 Margareta: Det skulle du i alla fall, rycka in och säga någonting om. Ja. Jag är
övertygad om att det stämmer på er två att ni har information just
om det här ämnet så att ni klarar er. Men, ja, men jag tror nog ändå
att det är en stor upplevelse för de som läser de här böckerna och att
man går in lite djupare, att man blir en mera medkännande män-
niska, att man får en lite större empati. Håller ni med om det?

[Vänder sig mot eleverna som talat för böckerna, som inte svarar]

Ur boksamtal 2, 2004-01-27

Nadjas förtydligande i den första turen i exemplet bemöts inte i sak av
läraren som istället skrattar åt hennes sätt att uttrycka sig i vi-form, vilket
också föranleder läraren att jämföra tjejerna med siamesiska tvillingar. Det-
ta är första gången som någon av flickorna talar i vi-form under diskussio-
nens gång, däremot har de blivit tilltalade i ni-form, det vill säga pluralis,
vid flertalet tillfällen av läraren under diskussionen. Inte minst när läraren
återstartade diskussionen genom att tydliggöra de olika uppfattningarna i
gruppen, där Nadja och Fanny positionerades på en åsiktssida och de övri-
ga som yttrat sig och läraren på den andra. Ordet ”förakt” introducerades
också först av läraren (jfr exempel 26). Nadjas förtydligande kommer i
samtalet strax efter att läraren tydligare än tidigare frågat ut henne och
Fanny om vilka informationskällor de använder sig av, när de inte är intres-
serade av läsa böckerna. Därmed tolkar jag Nadjas förtydligande som ett
uttryck för att hon känner sig misstänkliggjord och ifrågasatt. Återigen an-
vänder läraren ordet ”härligt” samtidigt som hon skrattar åt Nadjas sätt
att uttrycka sig.

Strax därefter påminner sig Nadja i samtalet om att hon har haft behåll-
ning av att läsa socialrealistiska skildringar, vilket jag tolkar som ett försök
från Nadjas sida att mjuka upp den polarisering som uppstått i samtalet.
Att hon och kompisen känner sig osäkra på hur de ska uttrycka sig fram-
kommer, enligt min mening, i den elfte och tolfte turen genom orden: om
”man säger så” och ” eller vad man ska säga”. Trots den uttryckta osäker-
heten anmärker läraren på Nadjas ordval, samtidigt som hon bedyrar att
hon förstår vad hon menar. Återigen bemöter läraren de sakliga aspekterna
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av elevens yttrande med tystnad och riktar istället uppmärksamheten mot
elevens uttryckssätt.

I den femtonde turen i exemplet anför läraren ännu ett skäl att läsa social-
realistiska böcker om könsstympning; att kunna bemöta de skolkamrater
som eventuellt är könsstympade på andra sätt än med tystnad och artighet.
I den påföljande turen försäkrar Nadja att hon skulle ingripa om hon kände
någon som riskerade att könsstympas. Lägg märke de tre orden ”i alla fall”
i lärarens svar på denna tur: ”Det skulle du i alla fall, rycka in och säga
någonting om.” Att som elev ifrågasätta värdet av att läsa socialrealistiska
romaner om könsstympning innebar i detta fall att bli ifrågasatt som hand-
lande individ och medmänniska. Att inte vilja läsa socialrealistiska roma-
ner blir inom samtalsgenren behäftat med i det närmaste omoralisk håll-
ning till sina medmänniskor i form av indifferens och bristande empati. Att
läraren därefter försäkrar att hon tror på dessa två elever, som säger att de
skaffat sig information på annat håll, förändrar inte hur dessa elever
positionerats strax före, under samtalets gång. När läraren i exemplet se-
dan summerar värdet av att läsa dessa böcker och söker bekräftelse hos de
övriga eleverna för denna ståndpunkt svarar samtliga elever med tystnad.
Därefter vill ingen mer presentera någon bok, varför resterande delen av
lektionen, mer än tjugo minuter, används till att tala om bland annat Frö-
ken Julie som en grupp elever läst om i ett litteraturhistoriskt grupparbete
(jfr exempel 9). Nadja återkommer dock ännu en gång under samtalet, efter
att ha suttit tyst en stund, till ifrågasättandet av lärarens uppfattning att
läsande av socialrealistiska böcker skapar empati.

Analysen av diskussionen om de socialrealistiska böckerna visar svårig-
heterna för eleverna att utmana ett förgivettagande inom samtalsgenrens
om värdet av att läsa socialrealistiska romaner i syfte att berika sig kun-
skapsmässig och för att utveckla empati. Detta förgivettagande utgår från
den dominerande synen på litteratur inom samtalsgenren, det vill säga litte-
ratur som kunskapskälla.

Motstånd mot att delta i samtalsgenren
I det tredje boksamtalet, 2004-04-27, råder en kompakt tystnad från elev-
gruppen under stora delar av samtalet. En förklaring till tystnaden kan vara
en oklarhet i samtalssituationen som uppkommer genom att läraren inte
initierar samtalsgenren, Det informella boksamtalet, på samma sätt som
vid tidigare tillfällen genom att be någon elev att börja presentera en bok:
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Exempel 30 Oklar initiering av samtalsgenren
1 Margareta: Och när det då Evas forskning så handlar det ju om hur ungdomar

pratar om litteratur. Och jag har ju det här ämnet litteraturveten-
skap också och där har vi kommit fram att litteratur är så jätte-
mycket och en del människor blir väldigt lyckliga utan att läsa en
enda bok, nästan hela livet. Och jag har också berättat också där att
när man är, om man är på någon fest eller så, så frågar folk jaha vad
gör du då och så säger jag att jag är svensklärare, vad tror ni, hur
tror ni att folk beter sig då? [Ohörbart] Hur tror ni att de säger till
mig då, åh vad roligt svenska var mitt bästa ämne i skolan? Eller va,
har ni ingen fantasi? Här går det att få in en stol. [Min anmärkning:
till elev som just kommer in.] Vill ni inte svara på min fråga.

2 Fia: Åh vad jobbigt att läsa mycket böcker.

3 Margareta: Vad sa du?

4 Fia: Åh vad jobbigt att läsa mycket böcker.

5 Margareta: Ja ungefär så och sedan så har de ett slags komplex många av dem.
Ja du förstår jag, jag läser inte så mycket, det tror de att jag kräver
utav mina medmänniskor. Vad säger ni då, tycker ni att det där med
böcker är så viktigt?

Ur Boksamtal 3, 2004-04-27

Istället initieras samtalet denna gång med hänvisning till min närvaro och
med en benämning av mitt forskningsprojekt som inte riktigt stämmer över-
ens med hur jag presenterat mitt projekt tidigare i gruppen (jfr kapitel 7, s.
130). Hänvisning till min närvaro tolkar jag som lärarens sätt att inför
eleverna legitimera samtalet som de just ska påbörja. Samtalet äger rum
flera månader efter det andra, och under tiden som gått tycks såväl stäm-
ningen i klassen som Margaretas tilltro till att klassen ska vilja delta i hen-
nes undervisning ha försämrats avsevärt. Vid flera tillfällen har hon åter-
kommit till hur svårt det är att genomföra meningsfulla aktiviteter med
klassen, eftersom eleverna inte uppvisar något engagemang i svenskstudier-
na. Oklarheten i initieringen av samtalsgenren uppfattar jag som ett uttryck
för lärarens osäkerhet inför om eleverna är villiga att samarbeta. Dessutom
har läraren frångått den vanliga rutinen inför samtal inom denna samtals-
genre, nämligen att förbereda 5–6 elever på att presentera en bok. Denna
gång var ingen elev tillfrågad, vilket troligtvis också medverkade till lära-
rens oklara initiering.

Utan ett tydligt initierande av samtalsgenren kan denna uppenbarligen
inte realiseras i samtalet. Istället för de sedvanliga frågorna vid samtalets
initierande (jfr exempel 1 och 2) ber läraren eleverna att gissa vad männis-
kor hon möter på fest kan tänkas säga när hon berättar att hon är svensklä-
rare. När ingen elev direkt svarar, frågar hon dem om de inte har någon
fantasi eller om de inte vill svara på hennes fråga. Ifrågasättandet av elever-
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nas vilja att medverka i samtalsgenren bidrar till att bryta den kompakta
tystnaden hos eleverna högst tillfälligt genom att eleven Fia svarar på frå-
gan, för att därefter återgå till den kollektiva tystnaden.

Läraren fortsätter att ställa värdeladdade frågor och göra påståenden
om litteraturläsning, såsom om det är viktigt att läsa litteratur, om man kan
bli allmänbildad av litteraturläsning, om uppfattningen om skräplitteratur
hänger samman med samhällsklass, om faran att tvinga eleverna att läsa
litteratur och faran att introducera fel litteratur vid fel ålder i skolan, exem-
pelvis klassisk litteratur innan eleverna kan ta emot den. Under samtalets
gång svarar enskilda elever på en del av frågorna och två böcker presente-
ras också. Ändå präglas hela samtalet av majoritetens kompakta tystnad
och lärarens miniföreläsningar om värdeladdade frågor och påståenden om
litteraturläsning som nämnts tidigare i detta stycke.

Tystnaden och det bristande engagemanget kan förklaras på flera sätt än
som beroende på det oklara initierandet. För det första hade flera av frå-
gorna som läraren ställde till klassen under det tredje boksamtalet redan
diskuterats under de två tidigare. För det andra kan elevernas motstånd
mot att delta i samtalsgenren tolkas som ett sätt att undvika obehag. Erfa-
renheter från det andra boksamtalet, där eleverna Fanny och Nadja blev
ställda till svars och bemöttes i sina uttryckssätt snarare än i sak, kan fung-
era avskräckande för en del elever. Nadja själv tycktes däremot inte bli
avskräckt från att ifrågasätta lärarens ståndpunkter. Som ett svar på lära-
rens framförandet av tanken att det är skadligt att läsa den så kallade klas-
siska litteraturen för tidigt, menar Nadja att hon är glad för att hon tvinga-
des att läsa Selma Lagerlöfs roman Gösta Berlings saga. Läraren vidhåller
sin ståndpunkt och avrundar det samtalet med att hon anser att det är
olämpligt att läsa Gösta Berlings saga som fjortonåring.

Den dåliga stämningen i klassen bidrar, menar eleven Stina, till att elever
drar sig från att delge sina personliga synpunkter om böcker i boksamtalet.
Stina menar, som jag tidigare nämnt, att den som yttrar sig riskerar att få
blickar från andra elever och att yttranden i klassrummet kan orsaka att
man kommenteras i efterhand av andra elever i klassen. Johanna, som of-
tast är aktiv i samtalet, valde liksom sin vän Sandra, denna gång att inte
delta aktivt, eftersom de ansåg att andra istället kunde få det utrymmet.
Dessutom menade Johanna att hon redan deltagit i diskussioner i flera av
de ämnen som läraren initierade under detta samtal, varför deltagande inte
kändes meningsfullt.

Läraren förklarar elevernas bristande engagemang i samtalet utifrån att
de inte är intresserade av att läsa och att de inte är intresserade av att göra
saker som grupp. Margareta menar att klassen är lika ointresserade av att
göra något tillsammans vad det än gäller, oavsett om det gemensamma är
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friluftsaktiviteter, gemensamma sociala aktiviteter eller samtal i litteratur-
undervisningen. Att eleverna under det tredje boksamtalet uppvisade ovilja
mot att delta i samtalet fick Margareta att bestämma sig för att inte genom-
föra fler boksamtal i klassen, berättar hon för mig under intervjun. Bok-
samtalet bygger på elevernas frivilliga medverkan, framhåller Margareta,
där ingen ska känna sig tvingad att delta. Eftersom eleverna inte visar nå-
gon vilja till deltagande menar Margareta att det inte är meningsfullt att
organisera undervisningen i form av boksamtal, annat än möjligtvis som
frivilliga sådana för de i klassen som eventuellt är intresserade av att delta.
Den ovilja mot att delta som klassen uppvisade under det tredje boksamtalet
är, enligt Margareta, inte representativ i förhållande till de klasser som hon
genomfört boksamtal i. Tvärtom menar Margareta att denna samtalsgenre
uppskattats i alla andra klasser där hon initierat den.

Samtalsgenrens ämneskonceptionella sammanhang
Margareta betonar i intervjun med mig att Stagneliusskolans lokala kurs-
plan för svenskkurserna är viktig som utgångspunkt för organiserandet av
litteraturundervisningen. I denna betonas att Svenska B ses som ett kultur-
ämne, där olika litterära texter förklaras som utgångspunkter för undervis-
ningen. I den lokala kursplanen beskrivs vidare hur kunskaper om omvärl-
den, också objektiva kunskaper, ska sökas i litteraturen, samtidigt som det
betonas att elevens subjektivitet skall vara närvarande i reflektionen över
litteraturen. Dessa betoningar finns tydligt närvarande i inom samtalsgen-
ren Det informella boksamtalet, där litteraturen ju just ses som en kun-
skapskälla om världen och där eleverna uppmuntras att verbalisera hur de
anser att litteraturen är subjektivt relevant eller irrelevant för dem.

Margareta formulerar också tre egna övergripande mål för sin litteratur-
undervisning. För det första vill hon att eleverna, genom litteraturunder-
visningen upptäcker att de kan finna sällskap, tröst och nöje i litteraturen.
För det andra vill hon att de ska kunna jämföra litteratur från olika tider
och för det tredje vill hon att de ska upptäcka att litteraturen kan vara ett
vapen, exempelvis genom sydafrikanska författares böcker.

Hon berättar att litteraturundervisningen emellanåt organiseras i ämnes-
övergripande temaundervisning, senast handlade ett sådant om de mänsk-
liga rättigheterna. Hon menar att hon inte skiljer ut litteraturhistorien i
speciella moment, utan att hon istället anknyter till litteraturhistorien när
den moderna litteraturen behandlas. Hon uppfattar sin litteraturunder-
visning utifrån termen litteraturorientering.
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Tidigare har det på skolan funnits en årskursvis fördelning av läsningen
av de litterära epokerna, där epokerna från och med antiken till och med
renässansen läses under årskurs 1 och de övriga litterära epokerna i årskurs
2. Denna fördelning har sedan något år tillbaka, berättar Margareta, tagits
bort på skolan, men hon tror att många fortfarande arbetar efter den.
Betonandet av epokkunskaperna har förlorat i betydelse, menar Margareta
och hänvisar till att de tidigare litteraturhistoriska proven så gott som helt
försvunnit så när på ett citatprov där eleverna ska epokplacera ett antal
citat.

Av Margaretas berättelse om de tidigare gemensamma utgångspunkterna
på skolan, som lades stor vikt på epokstudierna, gör jag tolkningen att
svenskämneskollegiet på Stagneliusskolan tidigare vilat i traditionen Svenska
som det högre bildningsämnet. Med tanke på skolans gamla anor som bild-
ningsinstitution finner jag denna tolkning rimlig. Under senare år tycks
emellertid en förskjutning av idealen för litteraturundervisningen ha skett,
med dels tanke på att svenskkollegiet inte längre tillmäter epokkunskaper
och litteraturhistoriska studier samma betydelse som tidigare, dels att det
förekommer ämnesövergripande temaarbeten.

De ämnesövergripande temaarbetena är i linje med de ideal som finns
uttryckta inom svenskämneskonceptionen Svenska som erfarenhetspedago-
giskt ämne. På samma sätt förhåller det sig med det förordade förhållnings-
sättet till litteraturen, som ses som en kunskapskälla samtidigt som elever-
nas subjektivitet skall vara närvarande i mötet med litteraturen. Margare-
tas tredje mål för litteraturundervisningen, att eleverna ska upptäcka hur
litteraturen kan vara ett vapen, understryker en politisk, historisk dimen-
sion i litteraturstudierna som också är central inom svenskämneskoncep-
tionen Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne.

Samtalsgenren Det informella boksamtalet kan därmed förstås som
insprängd i en litteraturundervisning som tar sin utgångspunkt i ideal som
till stora delar sammanfaller med Svenskämneskonceptionen Svenska som
erfarenhetspedagogiskt ämne, även om Margareta och den lokala kurspla-
nen inte specifikt använder begreppet erfarenhet utan snarare uttrycker sig
i termer av elevernas subjektivitet. Elevernas möjligheter att fritt välja litte-
ratur utifrån sina egna litterära preferenser uppfattar jag också vara i linje
med den erfarenhetspedagogiska svenskämneskonceptionen. Elevernas
möjlighet att föra in sina egna kulturella och litterära preferenser i samtalet
kan, som jag ser det, förstås i termer av erfarenheter, även om detta gäller
specifika erfarenheter gjorda i förhållande till litteraturen. Att betona vik-
ten av litteraturens subjektiva relevans sammanfaller också med ideal inom
Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. Samtidigt är samtalsgenren inte
en förankrad del av ett ämnesövergripande temaarbete, som vi sett, utan
snarare ett återkommande inslag i lärarens litteraturundervisning.
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Noter
1 I denna SP2:a intervjuade jag följande elever var för sig: Anna, Johan och Stina,
2004-05-03 (band 3) och Johanna , 2004-05-04 (band 7) och 2004-05-11 (band 8).
2 Uppgifterna från Margareta är hämtade från en intervju jag gjorde med henne,
2004-05-02 (band 3), om inget annat sägs i texten.
3 Jon Smidt använder begreppet subjektiv relevans för att betona hur kunskaps-
utveckling sker när det som studeras eller läses, exempelvis skönlitterära texter,
uppfattas som meningsfulla för eleverna på ett personligt plan (1989, s. 33).
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KAPITEL 12

Undervisning som samtalsgenre – resultat och
slutsatser i avslutande diskussion

I detta slutkapitel för avhandlingen genomför jag först en jämförande dis-
kussion av samtalsgenreanalysens resultat, för att tydliggöra vilka slutsat-
ser som är möjliga att dra. Sedan diskuterar jag avhandlingens resultat och
slutsatser i termer av didaktiskt bidrag.

Fyra olika samtalsgenrer – en jämförande diskussion
Samtalsgenreanalysens resultat visar, som vi har sett i kapitel 8–11, tydligt
att det som studiens fyra lärare menade med samtal om litteratur skiljer sig
åt så pass markant att det är rimligt att tala om att de tillsammans med sina
elever realiserar fyra sinsemellan olika samtalsgenrer i litteraturundervis-
ningen. Vilka likheter och olikheter som dessa fyra uppmärksammas i föl-
jande jämförande diskussion.

Syfte hos samtalsgenrerna
Syftet hos de fyra samtalsgenrerna skiljer sig radikalt åt på följande sätt:

1) I det undervisande förhöret är det övergripande syftet att förmedla och
fastställa säker kunskap samt att kontrollera elevernas kunskap och
läsförståelse. Ett underordnat syfte i denna samtalsgenre är att identi-
fiera kunskapsluckor hos eleverna, som läraren kan fylla igen genom
undervisning (miniföreläsningar). Vidare kan en precisering av det över-
ordnade syftet göras, nämligen att kunskapen som ska fastställas ofta
handlar om en inplacering av det litterära objektet i en historisk kon-
text.

2) I det texttolkande samtalet kan det övergripande syftet formuleras i
termer av att tolka och analysera texter. Detta syfte kan i sin tur brytas
ned i två preciserande delsyften: Att skapa en fördjupad förståelse för
texten och att uppmana eleverna att verbalisera sina egna tankar, stånd-
punkter och tolkningar.
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3) I det kultur- och normdiskuterande samtalet är det övergripande syftet
att utifrån den behandlade litteraturen och elevernas erfarenheter göra
jämförelser och problematiseringar av kulturella fenomen och normer
inom såväl den svenska kulturen som andra kulturer. Detta övergripan-
de syfte kan i sin tur brytas ned i två preciserande delsyften: Att skapa
en fördjupad kulturell förståelse av den svenska kulturen och av andra
kulturer och att ge eleverna möjlighet att verbalisera sina tankar, frågor
och åsikter kring (kulturella) normer och värderingar för handlande.

4) I det informella boksamtalet är det övergripande syftet att väcka läslust
genom att eleverna delger varandra hur de valfria böcker de läst är
subjektivt relevanta respektive subjektivt irrelevanta för dem. Detta syfte
kan preciseras i följande delsyften: att eleverna ser möjligheter att ut-
vidga sin litterära repertoar genom klasskamraternas presentationer
samt att eleverna tydliggör för sig själva och varandra hur litteraturen
är subjektiv relevant respektive irrelevant för dem.

Samtidigt som ovan redovisade syften hos de fyra samtalsgenrerna skiljer
sig åt radikalt, visar samtalsgenreanalysen hur deras funktion att skapa hel-
het och sammanhang går igen i samtliga samtalsgenrer. Detta sker genom
att samtalsgenrens syfte realiseras i såväl samtalsgenrens struktur, i dess
initiering, i dess dominerande samtal- och frågemönster som i dess littera-
tur- och kunskapssyn. Samtalsgenrens syfte motsvarar således ledet final i
det Bakhtin benämner som yttrandets finala helhet, där det finala (det av-
siktliga; syftet) ska förstås som helhetsskapande (jfr s. 97).

Strukturering av samtalsgenrerna
Samtalsgenrernas struktur skiljer sig åt på följande sätt.

1) I det undervisande förhöret struktureras samtalet i de flesta fall av lära-
rens frågor som delas ut i början av lektionen. Dessa frågor följs på ett
strikt sätt i den givna ordningsföljd som är utstakad på pappret, också
när andra konkurrerande ämnen kommer upp exempelvis via elevernas
förberedande samtal i smågrupper. Strukturen fungerar i realiseringa-
rna av denna samtalsgenre i mitt material som en disciplineringsresurs,
vilken läraren använder sig av både för att disciplinera sig själv och
eleverna i de fall samtalet är på väg att förlora det fokus som samtals-
genrens syfte implicerar.

2) I det texttolkande samtalet får samtalsgenren sin struktur genom att
olika teman behandlas. Dessa teman är upparbetade i förhållande till
texten eller texterna. I realiseringen av samtalsgenren när novellen
”Mod” behandlas sammanfaller dessa teman till stora med de frågor
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Maria skrivit upp på tavlan som utgångspunkt för samtalet. Förhållan-
det till dessa frågor är emellertid inte strikt.

3) I det kultur- och normdiskuterande samtalet får samtalsgenren sin struk-
tur genom lärarens initierande av temat för dagen, loggboksskrivande,
läsning av text och elevernas och lärarnas frågor och påståenden om
temat, om kultur och (kulturella) företeelser och normer. De frågor och
påståenden som bidrar till samtalets struktur formuleras direkt av ak-
törerna under samtalets gång.

4) I det informella boksamtalet får samtalsgenren sin struktur genom elev-
ernas bokpresentationer, som rymmer deras rekommendation eller av-
rådan till de andra att läsa boken.

I samtliga samtalsgenrer konkretiseras således samtalsgenrens syfte i den
struktur som håller samman yttrandet (lärarens och elevernas samtal) till
en helhet som jag talar om i termer av samtalsgenre. Också initieringen av
samtalsgenren och upprätthållandet av dess struktur sker i samtliga sam-
talsgenrer genom kopplingar till samtalsgenrens syfte, men detta sker, som
vi sett, på olika sätt i de olika samtalsgenrerna.

Dominerande samtals- och frågemönster i samtalsgenrerna
I samtliga samtalsgenrer kan deras dominerande samtals- och frågemönster
kopplas till deras syfte:

1) I det undervisande förhöret utgör de retoriska frågorna grundstruktu-
ren i samtals- och frågemönstret, vilket är i linje med samtalsgenrens
övergripande syfte att förmedla och fastställa kunskap, eftersom de bi-
drar till att kontrollera vilken kunskap eleverna har genom retoriska
frågor. Läraren initierar så gott som alla frågor i samtalsgenren. Vid
sidan av dessa förekommer också lotsning och miniföreläsningar i syfte
att fylla igen identifierade kunskapsluckor hos eleverna. Inte sällan be-
handlas icke-retoriska frågor bland lärarens förformulerade och utde-
lade frågor som retoriska frågor i samtalet. Ibland transformeras också
icke-retoriska frågor till retoriska i samtalssituationen. Det retoriska
frågemönstret i samtalsgenren rymmer emellertid en specifik form av
dialogicitet i det att eleverna med sina responser ofta tillsammans och i
dialog bygger upp ett svar på den retoriskt ställda frågan.

2) I det texttolkande samtalet dominerar de icke-retoriska frågorna sam-
talsgenren, både i form av de förformulerade frågorna och när det gäl-
ler de frågor som formuleras under samtalets gång. Att de förformule-
rade frågorna ställs som icke-retoriska framgår inte alltid av frågorna i
sig, utan blir snarare tydligt i samtalssituationen. Vid sidan av de icke-
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retoriska frågorna förekommer också retoriska, sonderande frågor och
miniföreläsningar, som också kan relateras till samtalsgenrens syfte att
tolka och analysera texter. Läraren initierar de flesta frågorna. Lära-
rens och elevernas samtalsmönster i denna samtalsgenre rymmer också
en specifik form av dialogicitet, som jag benämner med Faircloughs
term, manifest intertextualitet (1992), eftersom såväl läraren som elev-
er direkt anknyter till tidigare turer i samtalet.

3) I det kultur- och normdiskuterande samtalet dominerar de icke-retoris-
ka frågorna, men det förekommer också retoriska frågor, sonderande
frågor, påståenden och miniföreläsningar. Samtliga uppräknade samt-
als- och frågemönster kan på olika sätt kopplas till samtalsgenrens syfte
att göra jämförelser och problematiseringar av kulturella fenomen och
normer. De flesta frågor i samtalsgenren initieras av läraren, men det
förekommer också elevinitierade frågor och påståenden. Också i denna
samtalsgenre förekommer den specifika form av dialogicitet som jag
med Fairclough benämnt som manifest intertextualitet, eftersom elever-
na direkt anknyter till varandras yttranden under samtalet.

4) Också i det informella boksamtalet dominerar de icke-retoriska frågor-
na och elevernas bokpresentationer, som kan ses som elevernas motsva-
righet till lärarens miniföreläsningar. De icke-retoriska frågorna och
bokpresentationerna kan kopplas till samtalsgenrens syfte att väcka läs-
lust, vilket här sker genom att eleverna delger varandra sin fritidsläs-
ning och samtidigt berättar huruvida den var subjektivt relevant eller
irrelevant för dem. Retoriska frågor och miniföreläsningar av läraren
förekommer också inom samtalsgenren, och de kan i vissa fall kopplas
till samtalsgenrens syfte. I de fall de inte kan kopplas till samtalsgenrens
syfte indikerar förekomsten av dessa att samtalsgenren som samtals-
konstruktion håller på att kollapsa eller redan har kollapsat. Vissa bok-
presentationer framförs kollektivt i dialog av eleverna, varför det också
i denna samtalsgenre finns skäl att tala om närvaron av en specifik form
av dialogicitet, snarlik den som uppträder i det undervisande förhöret.
De flesta frågor initieras av läraren, även om det också förekommer att
elever gör det, men då endast icke-retoriska frågor.

Det slående i jämförelsen mellan de olika samtalsgenrernas dominerande
samtals- och frågemönster är, som sagt, hur samtliga kan kopplas till respek-
tive samtalsgenres syfte. Detta innebär att ett och samma samtalsmönster,
exempelvis de retoriska frågorna (jfr begreppen IRE/IRF, se kap. 2, s. 35–
38), som till formen ser lika ut ändå används på vitt skilda sätt i de olika
samtalsgenrerna beroende på att de underordnas olika syften. De retoriska
frågornas funktion, likt övriga samtalsmönsters funktion i samtalsgenrerna,
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bestäms således av samtalsgenrens syfte. Detta resultat påminner oss om att
interaktionsmönster i klassrummet får sin betydelse av den kommunikativa
komplexitet som de är en del av; en kommunikativ komplexitet som jag i
denna avhandling analyserat i termer av samtalsgenrer.

Samtalsgenreanalysens resultat visar också att det förekommer dialogicitet
i olika former i samtliga samtalsgenrer, också när det dominerande
frågemönstret är de retoriska frågorna. Utifrån dessa resultat finns det an-
ledning att tala om dialogicitet på olika nivåer i klassrumsinteraktionen.
Förekomsten av frågemönstret retoriska frågor (IRE/IRF) i klassrumsinter-
aktionen kvalificerar således inte per automatik denna som monologisk,
vilket exempelvis Nystrands (1987; 1997) och Dysthes (1996) sätt att
dikotomisera mellan IRE-struktur i monologisk klassrumsinteraktion å ena
sidan och autentiska frågor i dialogisk klassrumsinteraktion å andra sidan
antyder (jfr kap. 2, s. 36–37).

Litteratur- och kunskapssyn i samtalsgenrerna
Också samtalsgenrernas inneboende litteratur- och kunskapssyn kan kopp-
las till deras respektive syfte:

1) I det undervisande förhöret ses litteratur och litterära objekt dels som
en kunskapskälla, dels som exempel ur litteraturhistorien. Denna litte-
ratursyn innefattar ett förgivettagande av att det är möjligt att vaska
fram historisk kunskap ur litterära objekt. Den kunskap som ska vas-
kas fram ur litteraturen ses vidare som en essentiellt given och fast enti-
tet, vilket är i linje med samtalsgenrens syfte att fastställa och förmedla
säker kunskap. Det mesta som kommer upp inom samtalsgenren pre-
senteras eller fastställs som säker kunskap, men långt i från alltid är
litteraturen källan till denna säkra kunskap. Inte minst används elevers
livserfarenheter för att fastställa säker kunskap inom samtalsgenren.

2) I det texttolkande samtalet ses litteratur och litterära objekt som tolk-
ningsbara texter, vilka inbjuder till olika tolkningar. Denna litteratur-
syn uppfattar jag också som en förutsättning för att det ska vara möj-
ligt att realisera samtalsgenrens syfte, att analysera och tolka litteratur.
Fokuseringen på litteratur som text innebär att litteraturen inte betrak-
tas som en kunskapskälla om världen, utan snarare som en avbildning
av världen. Denna avbildning behöver inte nödvändigtvis vara realis-
tisk, utan kan exempelvis vara av mer fiktivt slag, varför frågan om
samtalsgenrens inneboende kunskapssyn inte aktualiseras här. Detta
förhållningssätt kan benämnas som mimetiskt genom betoningen på att
litteraturen inte är världen, och inte heller kan vara en kunskapskälla
om den, utan är en avbild av världen i text (jfr Melberg 1992). Denna
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mimetiska förståelse av litteraturen visar sig bland annat i fokuseringen
av textens skildringar och textuella, stilistiska detaljer, som alltså för-
stås som fiktiva utsagor snarare än som utsagor om världen.

3) I det kultur- och normdiskuterande samtalet ses litteratur och litterära
objekt som en kunskapskälla inom samtalsgenren. Kunskapen som söks
i litteraturen handlar om kulturella och sociala fenomen och normer i
enlighet med samtalsgenrens syfte. Den litterära texten bildar inom sam-
talsgenren utgångspunkt för diskussioner kring ett tema. Detta innebär
att kunskapen som hämtas ur litteraturen, i likhet med kunskap i sam-
talet hämtad från annat håll, emellanåt blir föremål för prövande jäm-
förelser där textens trovärdighet är möjlig att ifrågasätta.

4) I det informella boksamtalet är den dominerande litteratursynen litte-
ratur som kunskapskälla. Detta kommer bland annat i uttryck i ett åter-
kommande prövandet av sanningshalten i det litterära objektet, både i
litteratur som tillhör socialrealistiska genrer och i viss mån också i litte-
ratur som tillhör genrer utan anspråk på realistiska skildringar av verk-
ligheten, såsom science fiction- och skräckromaner. Prövandet av san-
ningshalten eller trovärdigheten i det litterära objektet visar att kunska-
pen som kan fås via litteraturen inte tas emot som en given entitet, utan
är möjlig att ifrågasätta. Att den dominerande litteratursynen är littera-
tur som kunskapskälla hindrar emellertid inte att den litterära texten
stundtals lyfts fram som text. Detta synsätt på litteraturen kan sägas
komplettera det dominerande litterära synsättet i samtalsgenren i vissa
lägen, när exempelvis mer fantastiska berättelser behandlas. Däremot
förekommer sällan genrediskussioner eller texttolkningsdiskussioner i
relation till mer socialrealistiska romaner, där innehåll och språk i för-
sta hand bedöms utifrån om det är realistiskt skildrat eller ej.

I tre av samtalsgenrerna behandlas således litteraturen som en kunskaps-
källa, vilket vi i kursplaneanalysen också sett är fallet i kursplanerna för
Svenskämnena (se kap. 4, s. 68). Synen på den kunskap som litteraturläs-
ningen ska ge skiljer sig däremot markant mellan det undervisande förhöret
å ena sidan och det kultur- och normdiskuterande samtalet och det infor-
mella boksamtalet å andra sidan. I det förra behandlas kunskapen, som
bekant, som möjlig att essentiellt fastslå, och därmed som möjlig att för-
medla, medan den i de två senare behandlas som något som behöver prö-
vas, diskuteras och därmed möjlig att ifrågasätta. Syftet med att använda
litteraturen som kunskapskälla skiljer sig också åt, vilket är skillnader som
har sin grund i samtalsgenrernas olika syften.

I samtalsgenren det texttolkande samtalet finns, som vi sett, en annan
litteratursyn, som inte medger att litteraturen på något oproblematiskt sett
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kan betraktas som kunskapskälla. Istället ligger fokus på den litterära tex-
ten och dess olika tolkningsmöjligheter. Medan explicit tolkning av den
litterära texten snarare är sällsynt förekommande i de övriga tre samtals-
genrerna är det i denna samtalsgenre den dominerande aktiviteten.

Realiseringar av samtalsgenrer i olika undervisningsmiljöer
Samtalsgenreanalysen behandlar litteraturundervisning som bedrivits i oli-
ka undervisningsmiljöer (olika städer, program, klasser, elever, lärare, under-
visningssituation, undervisningsinnehåll, etc.). Dessa olika undervisnings-
miljöer utgör viktiga förutsättningar för respektive samtalsgenres realise-
ring. Att samtalsgenrerna realiseras i specifika kommunikativa situationer
med specifika villkor och möjligheter är emellertid en förutsättning i sig för
deras existens, givet de teoretiska utgångspunkter jag presenterat i kapitel 6
med hjälp av Bakhtin. Jag lyfter där fram att Bakhtin menar att allt språk
realiseras i konkreta yttranden med betoning på att de äger genreformer (jfr
kap. 6, s. 113). Detta innebär, som jag ser det, att alla genrer alltid realise-
ras i konkreta yttranden i konkreta talsituationer.  Detta innebär i sin tur
att vi endast kan analysera realiseringar av samtalsgenrer och att dessa all-
tid realiserats i en specifik talsituation, vilken i denna studie är de specifika
undervisningsmiljöerna.

Låt mig ta några konkreta exempel på detta från samtalsgenreanalysen. I
kapitel 8 tar jag upp hur Solveig beskriver sina samtal under 1980-talet på
teoretiska program i en litteraturundervisning organiserad som Svenska som
det högre bildningsämnet. Av Solveigs beskrivning att döma tycks hon re-
dan då ha genomfört samtalsgenren, Det undervisande förhöret (jfr kap. 8,
s. 189). Jag menar emellertid att det är rimligt att anta att realiseringarna av
samtalsgenren Det undervisande förhöret i hennes teoretiska klasser på olika
treåriga linjer under 1980-talet, där många elever var motiverade och enga-
gerade i sina studier, var markant annorlunda än realiseringarna av samma
samtalsgenre under 2000-talet på Industriprogrammet och Handels- och
Administrationsprogrammet. Också mellan de två sistnämnda skiljer sig
realiseringarna något åt, bland annat att motståndet mot att delta i samtals-
genren är betydligt tydligare bland eleverna på Industriprogrammet.

Trots att realiseringar av en samtalsgenre kan vara markant annorlunda
menar jag att det är rimligt att tala om samma, specifika samtalsgenre, efter-
som det syftet, strukturen, de dominerande samtalsmönstren och den inne-
boende litteratur- och kunskapssynen är desamma olika realiseringar till
trots. På samma sätt som vi talar om den skönlitterära genren roman som
en specifik genre, förvisso med undergenrer, trots att vi endast kan läsa och
skriva realiseringar av denna genreform. Detta gör varje realisering av en
genre unik, vilket gäller oavsett om genren heter roman och underkategorin
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pikareskroman eller om genren är en samtalsgenre med underkategorin det
undervisande förhöret.

Tvivelsutan skulle också det texttolkande samtalet realiseras på ett helt
annat sätt på Industriprogrammet i en klass som IP3:an, där vi vet att många
av eleverna var skoltrötta och visade frustration inför skolarbetet, än de
realiseringar som jag analyserat i kapitel 9 i SP3:an där så gott som samtliga
elever var mycket studiemotiverade och dessutom tilltalade av diskussioner
och samtal i klassrummet. I samtalsgenreanalysen av det informella bok-
samtalet förändrades undervisningsmiljön under tiden för min studie, vil-
ket jag ingående diskuterat i kapitel 11 under rubriken ”motstånd mot att
delta i samtalsgenren”, och de tre realiseringar av samtalsgenren i fråga blir
också mycket olika. Resonemanget jag anfört om hur undervisningsmiljön
är av avgörande betydelse för realiseringen av samtalsgenren är en viktig
utgångspunkt för det kommande avsnittet i detta kapitel, nämligen elever-
nas motstånd mot att delta i samtalsgenren. Detta motstånd ska förstås
som ett motstånd som uppstått i en specifik realisering av samtalsgenren i
en specifik undervisningsmiljö.

Motstånd mot att delta i samtalsgenren
I samtalsgenreanalysen fokuserar jag frågan om förekomsten av motstånd i
de olika samtalsgenrerna som jag analytiskt urskilt. Med detta fokus kan
jag urskilja följande:

1) I det undervisande förhöret förekommer olika former av motstånd mot
att delta i samtalsgenren i de olika realiseringarna av densamma. I reali-
seringen av denna samtalsgenre där novellen, ”Att göra skillnad i värl-
den” behandlades, bjuder eleverna motstånd mot att delta i samtals-
genren genom att initiera och stundtals upprätthålla en parodisk vari-
ant av samtalsgenren i fråga. I den parodiska varianten är syftet är att
producera skämt istället för att fastställa säker kunskap. I detta exem-
pel blir det tydligt vilken betydelse de förtryckta frågorna har för sam-
talsgenren. I de övriga realiseringarna av samtalsgenren i materialet har
dessa frågor utgjort strukturen och samtidigt fungerat som en discipli-
neringsresurs. Vid realiseringen av samtalsgenren när novellen, ”Att
göra skillnad i världen”, behandlas, saknas sådana frågor, varför sam-
talsgenren blir svårare att upprätthålla. Motståndet kan också förstås i
termer av elevernas motvilja att delge varandra och läraren personliga,
privata livserfarenheter i ett institutionellt sammanhang. Ett sådant
motstånd kom också till uttryck i realiseringen av samtalsgenren när
Kafkas kortroman Förvandlingen behandlades och de två närvarande
eleverna träder ur samtalsgenren vid ett tillfälle för att diskutera infor-
mation de kommit kontakt med i sin egen erfarenhetsvärld utanför sko-
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lan. I detta fall träder de tillfälligtvis ut ur samtalsgenren och initierar
istället ett privat samtal (och därmed också en annan samtalsgenre) som
läraren konsekvent hålls utanför.

Även under de övriga realiseringarna förekommer uttryck för motstånd
mot att delta i samtalsgenren; motstånd som emellertid inte på allvar
hotar samtalsgenrens upprätthållande i klassrumsinteraktionen. Att vara
tyst eller att svara minimalistiskt är två konkreta uttryck för motstånd
mot att delta. Minimalistiska svar är speciellt vanligt förekommande i
de fall läraren uttryckligen ber elever att svara på någon fråga, ofta
utifrån motivet att eleven inte har sagt något tidigare i samtalet. Tystna-
der i samtalsgenren kan, som sagt, vara uttryck för motstånd, men de
kan också vara ett uttryck för elevens sätt att inta en position som han/
hon finner meningsfull alternativt känner sig trygg i. Samtalsgenreana-
lysen av det undervisande förhöret visar därmed att tystnaderna behö-
ver tolkas med hjälp av andra aspekter, exempelvis kroppsspråk.

2) I det texttolkande samtalet i mitt material har jag inte funnit några
tydliga exempel på motstånd bland eleverna mot att delta. Långt ifrån
alla elever deltar i samtalsgenren genom att formulera sig i egna yttran-
den, men samtalsgenren inbjuder också till att delta genom lyssnande.
Detta tolkar jag som att samtalsgenren erkänner lyssnaren som en lika
giltig elevposition som talaren, vilket kan förklara frånvaron av aktivt
elevmotstånd mot att delta i samtalsgenren. En annan förklaring är att
de allra flesta eleverna i denna SP3:a var mycket studiemotiverade och
hade ett tydligt intresse för diskussioner och samtal i undervisningen.

3) I det kultur- och normdiskuterande samtalet har jag inte heller funnit
något tydligt motstånd mot att delta i samtalsgenren i mitt material.
Däremot uttrycks, som bekant, motstånd mot kulturbegreppets ladd-
ning som statiskt av en del elever i samtalsgenren. Jag ser främst två
orsaker till frånvaron av elevmotstånd mot att delta i samtalsgenren,
som också skulle kunna formuleras som elevernas vilja till att delta. För
det första är det möjligt att ifrågasätta och diskutera såväl lärarens ut-
gångspunkt som andra elevers yttranden och textens trovärdighet. För
det andra är lyssnaren som position accepterad och giltig inom samtals-
genren, även om läraren vid några få tillfällen ber specifika elever att
svara på frågor och uttrycka sina ståndpunkter. För det tredje har elever-
na möjlighet att välja vilket av samtalsgenrens två preciserade syften
som de vill besvara frågor utifrån, det ena syftar till en mer distanserad,
problematiserande hållning till temat för dagen, medan det andra syftar
till ett mer personligt, värdeladdat förhållande till temat. Också här är
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givetvis undervisningsmiljöns beskaffenhet en viktig förutsättning för
hur realiseringen av samtalsgenren kommer till uttryck.

4) I det informella boksamtalet kommer ett mycket starkt motstånd mot
att delta till uttryck under den tredje realiseringen av samtalsgenren i
mitt material (2004-04-27). Detta motstånd förebådades något i den
andra realiseringen av samtalsgenren (2004-01-27), men fanns däre-
mot inte närvarande under den första realiseringen (2003-11-20). Mot-
ståndet i form av kompakt tystnad från elevgruppen under stora delar
av tredje realiseringen av samtalsgenren kan ges flera förklaringar. En
förklaring till tystnaden kan vara att en oklarhet i samtalssituationen
uppkommer genom att läraren inte initierar samtalsgenren, Det infor-
mella boksamtalet, på samma sätt som vid tidigare tillfällen genom att
be någon elev att börja presentera en bok. En annan förklaring är att
flera av frågorna som läraren ställde till klassen under det tredje bok-
samtalet redan diskuterats under de två tidigare, varför eleverna inte
var beredda att föra den diskussionen en gång till. En tredje förklaring
kan vara att tolka elevernas motstånd mot att delta i samtalsgenren
som ett sätt att undvika obehag. Erfarenheter från det andra boksamta-
let, där eleverna Fanny och Nadja blev ställda till svars och bemöttes i
sina uttryckssätt snarare än i sak, kan ha fungerat avskräckande för en
del elever. Den dåliga stämningen i klassen bidrog, menade eleven Sti-
na, till att elever drog sig från att delge sina personliga synpunkter om
böcker i boksamtalet. Stina menade att den som yttrar sig riskerar att få
blickar från andra elever och att turer i klassrummet kan orsaka att
man kommenteras i efterhand av andra elever i klassen.

Alla exempel på motstånd att delta i samtalsgenrer, och i synnerhet de fall
där motståndet blir så hårt att samtalsgenren inte går att initiera eller upp-
rätthålla, visar att ett nödvändigt villkor för att samtalsgenrer ska kunna
realiseras och konstrueras är samspel mellan involverade aktörer. I samtals-
genreanalysen har vi sett att det i samtliga samtalsgenrer är läraren ensam
som initierar samtalsgenren. Däremot är det inte möjligt för läraren att
upprätthålla en samtalsgenre med mindre än att de flesta av eleverna sam-
spelar, där samspel också kan förstås som att inta positionen av lyssnare i
vissa samtalsgenrer. Hur samspelet mellan läraren och eleverna fungerar i
konstruerandet av samtalsgenren är kanske det mest avgörande för hur sam-
talsgenren kommer att realiseras i den specifika talsituationen som under-
visningsmiljön utgör.
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Samtalsgenrer och deras relation till ämneskonceptioner
Resultatet av samtalsgenreanalysens ämneskonceptionella fokus visar att
två av samtalsgenrerna realiseras i litteraturundervisning organiserad hu-
vudsakligen utifrån idealen Svenska som det högre bildningsämnet, nämli-
gen det undervisande förhöret och det texttolkande samtalet. Båda dessa
samtalsgenrer realiseras i litteraturundervisning på Xbodaskolan, där den
lokala kursplanen för Svenska B, som jag visat, har skrivningar som talar
till förmån för att organisera litteraturstudierna i enlighet med idealen hos
konceptionen, Svenska som det högre bildningsämnet.

I Solveigs litteraturundervisning finns emellertid ännu en till ämnes-
konception närvarande: Svenska som färdighetsämne. Även om Solveigs
uttryckta ideal för undervisningen sammanfaller med Svenska som det högre
bildningsämnet, så hör hennes praktiska utformning av undervisningen
snarare hemma i Svenska som färdighetsämne.

De övriga två samtalsgenrerna, det kultur- och normdiskuterande samta-
let och det informella boksamtalet realiseras i litteraturundervisning som är
organiserad utifrån snarlika ideal som de som finns inom ämneskoncep-
tionen, Svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne.

Resultatet av den ämneskonceptionella fokuseringen i samtalsgenre-
analysen visar således att samtalsgenrerna realiseras i litteraturundervisning
som är placerad ämneskonceptionellt. Detta innebär emellertid inte, så vitt
jag kan se, att samtalsgenrerna som sådana nödvändigtvis är knutna till en
specifik ämneskonception. Snarare antyder samtalsgenreanalysen att en och
samma samtalsgenre kan realiseras i litteraturundervisning organiserad uti-
från olika ämneskonceptionella ideal. Jag har tidigare i detta kapitel anfört
hur Solveig berättat att hon under 1980-talet genomförde samtal som kan
förstås som realiseringar av det undervisande förhöret i en litteratur-
undervisning organiserad utifrån ämneskonceptionen Svenska som det högre
bildningsämnet. Vid tiden för min studie organiserar Solveig däremot en
litteraturundervisning som i sin utformning tydligt kan kopplas till Svenska
som färdighetsämne, även om hennes ämnesideal, som sagt, fortfarande är
kvar i konceptionen, Svenska som det högre bildningsämnet. Detta visar
möjligheten för en samtalsgenre att uppträda i litteraturundervisning orga-
niserad utifrån olika ämneskonceptioner.

Maria, som också organiserar sin litteraturundervisning utifrån ämnes-
konceptionen, Svenska som det högre bildningsämnet, ger uttryck för att
hon är på väg mot ett nytt sätt att arbeta, vilket jag förstår i termer av
Svenska som erfarenhetsämne. Som jag ser det finns inga hinder för att hon
fortsätter att initiera och realisera samtalsgenren det texttolkande samtalet
även om hennes litteraturundervisning genomgår en ämneskonceptionell
förskjutning.
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Huruvida det finns samtalsgenrer som endast existerar i litteratur-
undervisning organiserad utifrån en specifik ämneskonception kan jag inte
svara på utifrån mitt material. Däremot finner jag det rimligt att sluta mig
till att samtalsgenren det kultur- och normdiskuterande samtalet tagit form
i relation till de skrivningar om det kontrastiva perspektivet på kultur och
språk, som finns i kursplanen för Svenska som andraspråk. Samtalsgenrens
fokusering på problematiseringar av kulturella fenomen och normer kan
förstås som en realisering av den nämnda skrivningen i kursplanen.

Huruvida utbildningspolitisk och/eller ämnesdidaktisk diskussion om hur
skolan och svenskämnets litteraturundervisning bör utformas påverkat ut-
formningen av studiens samtalsgenrer är svårt att fastställa. Däremot är det
slående hur exempelvis det undervisande förhöret med sitt syfte att fast-
ställa och kontrollera säker kunskap intentionellt ligger nära de krav på
skolan som kunskapsförmedlare som förts fram med ökande styrka i skol-
debatten alltsedan 1980-talet (jfr Wiklund, kommande). Samtalsgenren det
informella boksamtalet, med syftet att väcka läslust genom att eleverna del-
ger varandra sin fritidsläsning och sina litterära preferenser, kan kopplas
till en diskussion inom svenskämnesdidaktiken, där frågor om litteratur-
undervisningens innehåll i förhållande till eleverna har problematiserats. I
denna diskussion har inte minst frågan om att öppna litteraturunder-
visningen för elevernas kulturella och litterära preferenser väckts (jfr exem-
pelvis Molloy 2002; Ulfgard 2002; Persson 2000; red. Thavenius, 1999;
Hultin 2004).

Är samtalsgenren en lärarbunden kategori?
Bör vi förstå samtalsgenren som en lärarbunden kategori med tanke på att
de fyra samtalsgenrerna i mitt material var och en är knutna till en av de
fyra olika lärare som ingår i undersökningen? Om min undersökning rymt
10 olika lärare skulle jag då kunnat analytiskt urskilja 10 olika samtals-
genrer knutna till de olika lärarnas undervisning eller skulle det möjligtvis
varit realiseringar av de fyra som jag i denna analys urskilt och kanske
någon mer fördelade över de tio lärarnas undervisning?  Dessa frågor är av
empirisk art och behöver undersökas empiriskt för att få ett svar. Det empi-
riska material som jag analyserar i denna studie menar jag är för litet för att
kunna dra några slutsatser rörande frågan om samtalsgenren är en lärar-
bunden kategori. En annan empirisk fråga av intresse är huruvida lärare
använder sig av en eller flera samtalsgenrer i sin undervisning. Inte heller
denna fråga kan jag svara på utifrån min undersökning, eftersom det krävs
etnografiska studier under en längre tidsperiod hos lärare för att kartlägga
dennas eventuella undervisningsrepertoar i termer av olika samtalsgenrer.
Båda dessa frågor ser jag som utmanande framtida forskningsuppgifter.
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Avhandlingens didaktiska bidrag
Förra avsnittets diskussion rör frågan om vilka anspråk denna studie kan
ha. I detta sammanhang vill jag påpeka att jag naturligtvis inte heller kan
säga något om studiens urskilda samtalsgenrers utbredning inom Svensk-
ämnenas, eller annan ämnesverksamhets, undervisning, eftersom min stu-
die, som bekant, är av kvalitativ art. Studien kan däremot sägas ha det
Staffan Larsson kallar för ett heuristiskt värde:

Kravet finns där att den kvalitativa studien skall ge ett kunskapstill-
skott genom själva gestaltningen. En lyckad analys resulterar i ett
nytt sätt att se på verkligheten; nya kategorier för tänkandet. […] Ett
centralt kriterium när man bedömer kvaliteten hos kvalitativa stu-
dier är vad jag vill kalla dess heuristiska kvalitet. Med heuristisk
menar jag då i vilken utsträckning som läsaren genom framställ-
ningen kan övertygas om att se någon ny aspekt av verkligheten på
ett nytt sätt. (1993, s. 205–206)

Studiens heuristiska värde ligger i, enligt min mening, att jag genom sam-
talsgenreanalysen bidrar med ett didaktiskt analysverktyg som kan synlig-
göra och verbalisera tysta, förgivettagna aspekter i undervisningen, vilka
därmed blir möjliga att reflektera över. Samtalsgenreanalys som didaktiskt
analysverktyg kan användas både av praktiserande lärare för reflektion över
den egna undervisning, men också av (ämnesdidaktiska) klassrumsforskare
för analys och problematisering av undervisningssituationer i skola och ut-
bildning, vilket denna studie är ett exempel på.

Även om både lärare och forskare kan använda samtalsgenreanalysen
som didaktiskt verktyg för reflektion, menar jag att det finns en viktig skill-
nad i användningsområde för läraren och forskaren. Som forskare har jag
med hjälp av samtalsgenreanalysen beskrivit och problematiserat aspekter i
olika undervisningsmiljöer och därmed analytiskt urskilt fyra olika samtals-
genrer. Däremot har jag inte värderat dessa samtalsgenrer normativt i ter-
mer av mer eller mindre lämpliga för undervisning. Bedömning av vilken
samtalsgenre som är lämplig för en specifik undervisningssituation är en
uppgift för den professionella läraren och inte för forskaren. Om jag som
forskare skulle peka ut en eller flera samtalsgenrer som lämpliga och några
andra som olämpliga (utifrån exempelvis skolans kunskaps- eller demokrati-
uppdrag) är risken påtaglig att jag i samma stund sätter parentes för den
komplexitet som utmärker varje undervisningsmiljö och undervisningssi-
tuation. Som jag ser det kan det omöjligt finnas en samtalsgenre som är
lämplig för alla undervisningssituationer, lika lite som det omöjligt kan fin-
nas en samtalsgenre som per automatik är olämplig generellt sett. Vilken
samtalsgenre som är lämplig eller olämplig handlar helt enkelt om under-
visningssituation och undervisningsmiljö. Att som forskare föreskriva en
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eller flera specifika samtalsgenrer för skolan riskerar dessutom att bidra till
förenklade förhoppningar om att lätt lösa svårigheter som kan finnas i vissa
undervisningsmiljöer eller undervisningssituationer. Jag har exempelvis svårt
att tänka mig den samtalsgenre som skulle lösa upp alla de frustrationer
och skoltrötthet som fanns bland eleverna i IP3:an, på samma sätt som jag
har svårt att föreställa mig den samtalsgenre som skulle få Marias elever i
SP3:a att kasta bänkar i klassrummet av frustration. Detta innebär emeller-
tid inte att frågan om vilken samtalsgenre som läraren initierar är oviktig,
samtidigt som den, som sagt, inte kan vara svaret på alla problem eller
svårigheter som kan finnas i en undervisningssituation.

Läraren, till skillnad från forskaren, kan däremot göra en samtalsgenre-
analys över den egna undervisningen i syfte att reflektera över förändring
av den egna undervisningen och dess samtalsgenre(r). För läraren innehål-
ler således samtalsgenreanalysen inte nödvändigtvis endast reflexiva inslag,
utan också reaktiva, där reflektionen kan utgöra startpunkten för hand-
lande, exempelvis initierandet av nya eller modifierade samtalsgenrer, an-
passade till den undervisningsmiljö och undervisningssituation som läraren
med sina elever befinner sig i. Om så skulle bli fallet framöver, så har denna
avhandling givit tillbaka något till fältet som beforskas och analyseras i
den, närmare bestämt ett didaktiskt bidrag.



297

Summary in English

Conversational genres in the teaching of literature. A study in the field of
subject didactics

The aim of this dissertation is to analytically discern different conversatio-
nal genres within the teaching of literature, organized within the frame-
work of the two school subjects in which Swedish is taught in upper secon-
dary schools, and to place this teaching of literature in a historical context
by relating it to different conceptions of the subject Swedish. This aim gene-
rates the following two research questions:

1. What conversational genres can be analytically discerned within the
study’s conversations on literature, and how are these constructed?

2. What conception of Swedish as a school subject can the teaching of
literature in which these conversational genres are realized be related
to?

To be able to achieve this aim and find answers to the research questions, a
curriculum studies approach is combined with an ethnographic one. To
address the first part of the aim and the first research question, an ethno-
graphic classroom study was conducted, including different classes and
teachers talking about literature within the subjects Swedish and Swedish
as a second language at the upper secondary school level. This study also
involved qualitative interviews with teachers and students concerning diffe-
rent factors which might have an effect on these conversations.

To address the second part of the aim and the second research question,
a curriculum study was conducted. This study comprised analyses of the
syllabuses for the subjects Swedish and Swedish as a second language, since
these syllabuses define institutional frames for the teaching of the two
subjects. In addition, the qualitative interviews with the teachers focused
on how they organized their teaching of literature generally and what
thoughts, deliberations and ideals formed a basis for the direction of that
teaching, in order to be able to place in a historical context the teaching of
literature from which the conversational genres have been analytically
discerned. The two research questions are gradually fleshed out in greater
detail as the dissertation unfolds, through operationalizations of theories
central to the dissertation.
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This dissertation is in four parts. The first part provides a background.
The second describes the curriculum study and its analyses of the syllabuses.
The third contains the ethnographic study and its analysis of conversational
genre. And the fourth part consists of a comparative discussion of the four
conversational genres discerned, and draws conclusions. Finally, there is a
discussion of the dissertation’s results and conclusions in terms of their
contribution to the field of didactics.

Part I
Part I consists of two chapters (1 and 2) and provides a background to the
rest of the dissertation. In the first chapter the main focus of interest of the
dissertation – conversations in schools – is introduced and discussed from
the following three vantage points: the specific school conversation, con-
versation as embedded in everyday life at school, and conversation as em-
bedded in a historical context of school subjects. In addition, chapter 1
outlines the research context of the dissertation, its aim and research ques-
tions, and its disposition.

In the second chapter, an overview of earlier research in two different
fields relevant to this dissertation is presented and discussed. In the first of
these fields, that of pedagogical classroom studies, I draw attention, first, to
some early studies within Swedish Curriculum Studies, focusing on the
relationship between the institutional setting of the classroom and the
interaction occurring there – a focus that is also present in the dissertation
(e.g. Lundgren, 1972; Gustafsson 1977; Anward & Lundgren, 1978). These
studies are identified as forerunners in the tradition of educational research
in which this study belongs. Secondly, I turn to a number of Swedish, Nordic
and international studies focusing on a certain pattern of interaction in
classrooms, namely that of IRE/IRF (Initiative–Response–Evaluation/
Initiative–Response–Follow-up) (e.g. Mehan, 1979; Cazden, 1988; Nyst-
rand, 1986 and 1997; Dysthe, 1996; Nassaji & Wells, 2000; Lindblad &
Sahlström, 2000). Different, sometimes clearly normative, approaches to
this interactional structure on the part of the researchers cited are discussed.
To avoid a normatively biased analysis of this pattern of interaction, I put
the case for using the concepts rhetorical and non-rhetorical questions,
instead of the terms IRE/IRF, as analytical concepts in the analysis of
conversational genre in Part III.

In the second field of research, that of subject didactics focusing on the
teaching of literature, I draw attention to ethnographic studies of the
teaching of literature which share the same perspective as this dissertation,
namely teaching in terms of different conceptions of the subject Swedish
(G. Malmgren, 1992; Elmfeldt, 1997; Molloy, 2002).
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Part II
Part II consists of two chapters (3 and 4) which adopt a curriculum study
approach and analyse the national syllabuses for the subjects Swedish and
Swedish as a second language. In the third chapter, I develop a theoretical
starting point for an understanding of the studied conversations on literatu-
re as institutionally embedded. This didactic perspective also forms a theo-
retical basis for the analyses of the syllabuses. First I turn to a didactic
approach within Swedish curriculum studies, developed by Englund among
others, which understands educational texts, e.g. curricula and syllabuses,
as political compromises that can be interpreted in different ways (Eng-
lund, 1990). This approach also stresses the existence of different selective
traditions for different school subjects, which define limits for the content
and form of teaching in these subjects. I then turn to research that applies
historical perspectives to the subject Swedish, to establish in more detail the
starting points for the didactic approach outlined. Selective traditions wit-
hin Swedish, which in this dissertation are called different conceptions of
the subject, have been described in terms of Swedish as a Higher Subject of
Bildung, Swedish as a Proficiency Subject, and Swedish as an Experience-
based Subject (Malmgren, 1996). These three conceptions are in addition
put forward as central tools for the analysis of national and local syllabu-
ses. Methodological reflections and deliberations relevant to these analyses
are also to be found in chapter 3, where a transactional perspective on
interpretations of texts is outlined with reference to Louise Rosenblatt
(1938/2002; 1978; 1993). Chapter 3 ends with questions to be considered
in the analysis of the national syllabuses, which flesh out the second re-
search question: What conception of Swedish as a school subject can the
teaching of literature in which these conversational genres are realized be
related to?

In the fourth chapter, the analyses of the national syllabuses for the
subjects Swedish and Swedish as a second language are undertaken,
following an introductory discussion on the historical relations between
these two subjects. The national syllabuses are analysed in several steps.
First, the syllabus for the subject Swedish is analysed in two steps,
thematically and in terms of different conceptions of the subject. The analy-
sis of the syllabus for Swedish as a second language follows the same pattern,
with the addition of a comparative perspective in relation to the subject
Swedish.

In the thematic analyses of the two subjects, four themes clearly emerge:
Identity and Culture, Language, Critical Thinking, and Ethics and
Democracy. These results can be summarized in a single word: ambiguity.
This (multiple) ambiguity is created by indistinct concepts and contradictory
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formulations in the syllabuses, to which I draw attention in the thematic
analyses. Examples of indistinct concepts are: cultural heritage, cultural
identity, central works of literature, and Swedish culture and traditions.
Contradictory formulations include, for instance, formulations on the
teaching of language skills. As these indistinct concepts and contradictory
formulations can be interpreted in radically different ways, different
interpretations of the syllabuses in terms of different conceptions of the
subjects are possible. This means that different teachers, or different teaching
staffs, might find support in the syllabuses for all three conceptions of Swe-
dish. These syllabuses can thus constitute quite different institutional fra-
mes for the teaching of the subjects concerned. By analysing the local sylla-
bus for a subject, it is possible to discern what consensus concerning the
conception of the subject might exist among the teaching staff of a school.
Even then, the individual teacher might interpret the syllabus differently
from the rest of the teaching staff. That is why it is necessary to take a
further step in the analysis of different conceptions of the subject, and ana-
lyse individual teachers to see what kinds of ideals, thoughts, aims etc. form
a basis for the didactic choices they make in the organization of their
teaching. The ground is laid for these analytical steps at the end of chapter
4 by a number of questions that define the second research question in
greater detail.

Part III
Part III consists of seven chapters (5–11) and its main focus is on the analy-
sis of conversational genre. In chapter 5 some important contexts for the
conversations on literature analysed in the study are presented: the three
schools covered by the study (Xbodaskolan, Stagneliusskolan and Polhems-
skolan) and their geographical setting, the form of school (upper seconda-
ry) and programmes involved, and an analysis of local syllabuses for the
subject Swedish. There was no local syllabus for Swedish as a second lang-
uage at Polhemsskolan at the time of my study. The analysis of local sylla-
buses shows that Swedish as a Higher Subject of Bildung is dominant in the
syllabus at Xbodaskolan, while the syllabus at Stagneliusskolan can be in-
terpreted both in terms of Swedish as a Higher Subject of Bildung and Swe-
dish as an Experience-based Subject.

In chapter 6 I develop a theoretical starting point for my analysis of
conversational genre. To accomplish this, I turn to Mikhail Bakhtin’s concept
of speech genre, which he developed in his essay “The Problem of Speech
Genres” (1986). According to Bakhtin, all areas of human activity develop
speech genres. These speech genres consist of concrete utterances, in which
all realized languages are cast. Bakhtin talks about speech genres as a
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resource in language, in the same way as grammar is a resource in language:
structures which we internalize unconsciously, and which enable us to use
language. Furthermore, Bakhtin stresses that all utterances can be
characterized as being a whole with finality and genre forms. In addition,
he divides speech genres into primary and secondary genres. Primary speech
genres are simple, more original, speech genres, according to Bakhtin, while
secondary ones are more elaborate and compounded, and might consist of
several primary speech genres.

Thus, from a Bakhtinian point of view, it is possible to understand
classroom conversations on literature in the following way. First, the
teaching of literature can be seen as an area of human activity in which
speech genres, both oral and written, have developed over time. The focus
on oral speech genres in this dissertation is marked by the use of the term
conversational genres. Secondly, these speech genres are, most of the time,
realized and internalized as tacit knowledge, which means that teachers
and students might use them as a linguistic resource in their conversations,
without being conscious of their existence. Thirdly, a conversation on litera-
ture in the classroom can be understood as a secondary speech genre which
entails several primary speech genres. Fourthly, the conversational genre
can be understood as an utterance which constitutes a whole, which has a
purpose (finality) and which deals with a specific content in a specific style.
This whole is held together by a compositional, cohesive structure.

At the end of chapter 6, these theoretical starting points are operationalized
into questions that constitute analytical foci for the analysis of
conversational genre. These questions specify in more detail the first re-
search question: What conversational genres can be analytically discerned
within the study’s conversations on literature, and how are these
constructed? A final question is also added as a focus of the speech genre
analysis, this time fleshing out in more detail the second research question:
What conception of Swedish as a school subject can the teaching of litera-
ture in which these conversational genres are realized be related to?

In chapter 7 I present the methodological reflections and deliberations
underlying the ethnographic study of the conversations on literature which
constitute the material for the analysis of conversational genre. This chapter
deals with such issues as access to and departure from the studied field, the
meaning of my earlier experiences as a teacher for the ethnographic re-
search process, the constructing of a research field and its categories of
material, and the ethnographic researcher’s ethical responsibility.

In chapters 8–11, the results of the analysis of conversational genre are
presented and discussed. Through this analysis I have discerned four diffe-
rent conversational genres, which differ radically in the ways described
below:
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The Teaching Examination (Chapter 8)
The conversational genre The Teaching Examination is analytically discer-
ned in the teaching of the teacher Solveig in third-year classes on two diffe-
rent study programmes: the Industry Programme (IP) and the Business and
Administration Programme (HP). Frustration and a lack of interest in school
are common among the IP students (14 male students, although only 8 took
part in the study), and are at times violently expressed in the classroom. In
the Business and Administration class (14 male and 9 female students),
motivation among the students varies, but there are no instances of frustra-
tion being expressed in a violent manner.

In the conversational genre The Teaching Examination, the main pur-
pose is to establish and transmit unquestionable knowledge, to check on
knowledge and understanding, and to place the literary object in its histori-
cal context. The conversational genre is given its structure by the teacher’s
questions, which are handed out in printed form at the beginning of the
lesson. All conversation in class is strictly structured around these questions,
which mostly check on the students’ knowledge and understanding of the
literature concerned.

The distribution of speech is organized in the following way. Everyone is
allowed to speak without putting their hand up first, although the teacher
distributes speaking time and asks questions, sometimes to a particular stu-
dent. Furthermore, the teacher initiates all questions and directs the talk
forward, for example if silence occurs. Most questions are rhetorical ones,
i.e. the teacher asks for information that is already known to her in order to
check the students’ knowledge or understanding. From time to time, the
students build up their answers conjointly, i.e. in a dialogical manner.

The literary content of the conversational genre is often classical literary
texts belonging to a literary canon of Swedish upper secondary education,
e.g. Shakespeare, Zola, Strindberg etc. Sometimes students also initiate texts
to be read and discussed in this conversational genre, but mostly they initiate
popular films.

Literary texts are viewed as a source of knowledge, and this knowledge
in turn is seen as essentially fixed. When students’ life experiences arise in
the discussion, they are subordinated to the rhetorical questions and the
epistemology embedded in this conversational genre, and thus seen as
something that can be used as a basis for establishing unquestionable
knowledge. However, their experiences are dealt with in a fragmentary way
in relation to the literary object. This view of literature is closely related to
the purpose of the conversational genre.

Resistance to participating in the conversational genre The Teaching
Examination can be observed several times in the material analysed. On
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one occasion, the students initiate and realize a mock version of the
conversational genre, whose purpose is to produce jokes rather than
unquestionable knowledge. On another, the students depart from the
conversational genre The Teaching Examination to discuss matters they have
come across in their world of experience outside school. The IP students
seem to be unwilling to discuss personal experiences within this
conversational genre. At other times, students in both classes express a
resistance to participating in the genre through silence or minimalist
answers. However, all silences cannot be interpreted as resistance, as silence
can also be a possible and preferred form of participation in the
conversational genre for some students.

Two conceptions of the subject Swedish are present in Solveig’s teaching
of literature: Swedish as a Higher Subject of Bildung and Swedish as a
Proficiency Subject. The former conception provides the ideals for the
teaching, while its practical organization is based primarily on the latter.

Text Oriented Talk (Chapter 9)
The conversational genre Text Oriented Talk is analytically discerned in the
teaching of the teacher Maria in the third-year class of the Social Science
Programme (SP). All but one of the 25 students (20 female and 5 male) are
highly motivated at school and like taking part in discussions, according to
their teacher.

In the conversational genre Text Oriented Talk, the main purpose is to
achieve a deeper understanding of the text, which is done by interpreting
and analysing literary texts. This genre is also structured by printed
questions handed out by the teacher at the beginning of the lesson, but here
the conversation is loosely rather than tightly structured around these
questions.

The teacher distributes turns through a list of speakers. At times, she
encourages one particular student to share something that she has overheard
him or her talking about earlier, for instance in a small-group preparatory
session. The teacher initiates most questions, which are both rhetorical and
non-rhetorical in character. Both categories of questions are subordinated
to the main purpose of the genre. This conversational genre involves a
specific type of dialogical pattern, which I characterize using Fairclough’s
term manifest intertexuality (1992), as the teacher and the students refer to
each other directly in speech.

The literary content consists of contemporary literature, literary texts
from the school canon, and also literary texts included in national tests in
Swedish. The texts are often initiated by the teacher.
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Literature is viewed in this genre as aesthetic expressions and interpretable
texts. This view of literature is a prerequisite for achieving the purpose of
the conversational genre. Literature is not viewed as a source of knowledge,
but rather as a depiction of the world. This depiction is not necessarily
realistic, but may be fictitious, and therefore the question of the implicit
view of knowledge does not arise here. This literary approach can be
described as mimetic, with its stress on literature as something depicting,
but not constituting, the world (cf. Mellberg, 1992). When personal
experiences arise in this conversational genre, they mostly serve to illustrate
the literary text.

There are no signs of resistance to participation in the analysed material
in which this conversational genre is analytically discerned. Not all students
participate by expressing themselves orally, but the position of listener is
one that it is possible to hold, which might explain the lack of resistance to
participating. Another explanation is the high level of motivation in the
class and the fact that many students like taking part in discussions.

Maria organizes her teaching of literature in accordance with the ideals
of the conception Swedish as a Higher Subject of Bildung, which is also the
conception preferred in the local syllabus at Xbodaskolan, where she
teaches. However, Maria expresses a wish to change her teaching in a
direction that can be interpreted in terms of Swedish as an Experience-
based Subject.

Culturally Oriented Talk (Chapter 10)
The conversational genre Culturally Oriented Talk is analytically discerned
in the teacher Rut’s first-year group in Swedish as a second language, which
consists of 6 male and 5 female students from different classes taking the
Social Science Programme (SP). There is an open, accepting climate in class,
in which all students feel it is safe to express themselves, according to Rut
and five students that I interviewed.

The main purpose of the conversational genre Culturally Oriented Talk
is to understand oneself and others culturally by talking about literature.
The genre is given its structure through the reading of a literary text together
at the beginning of the lesson, through writing in logbooks, and through
the teacher’s and students’ questions, statements and responses during the
conversation.

The teacher distributes turns through a list of speakers, but students also
take the initiative by raising new topics for discussion. Sometimes the teacher
asks someone in particular to express her/his opinion on something. Most
questions are non-rhetorical, but rhetorical ones also occur. Both categories
of questions are subordinated to the main purpose of the conversational
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genre. In this genre the specific dialogical pattern of interaction that I earlier
labelled manifest intertexuality is present, as the students refer directly to
each other in their utterances.

The literary content of the conversational genre Culturally Oriented Talk
is mostly contemporary literature which in one way or another stimulates
discussions on cultural issues. Here, too, literature is viewed as a source of
knowledge, but knowledge is not regarded as fixed or unquestionable.
However, the knowledge expressed in the literary text is often not exami-
ned, but simply used as a starting point for a discussion on cultural attitu-
des. This view of literature is closely connected to the purpose of the
conversational genre. Life experiences are raised in relation to the literary
text and/or the conversation about it. No violations of privacy occur here,
as there is no expectation or obligation to participate by sharing life
experiences. However, when students do bring their experiences into the
conversation, they are met with respect.

There are no obvious occurrences of resistance to participating in the
conversational genre Culturally Oriented Talk in my material. One
explanation for this is the opportunity that exists within this genre to
question the text, the teacher’s and other students’ opinions and
assumptions. Another is the fact that the position of‘listener is respected
and regarded as valid. A third explanation is the fact that students can
choose between the two specified purposes and hence between a distanced,
analytical or problem-oriented approach to the theme of the day and a per-
sonal, normatively biased approach.

Rut organizes her teaching of literature according to similar ideals to
those found in the conception Swedish as an Experience-based Subject.

Informal Book Talk (Chapter 11)
The conversational genre Informal Book Talk is analytically discerned in
Margareta’s teaching in a second-year class‘taking‘the Social Science Pro-
gramme (SP). The students are motivated to complete their school assign-
ments, but are not united as a group. There are many subgroups within the
class and the social and conversational climate in class is tense, according
to the teacher and interviewed students.

The main purpose of the conversational genre Informal Book Talk is to
engender pleasure in reading and to encourage the students to share their
reading experiences. The students are asked to bring their leisure-time rea-
ding with them and to tell the class about the book concerned and their
response to it. They are asked to reflect upon different issues concerning the
reading of literature, such as “canonized” versus popular literature. The
conversational genre is given its structure mostly through the students’
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presentations of their books, but also through the challenging by the
teacher‘of literary and cultural attitudes expressed by students or in‘the
media.

The distribution of speech in this conversational genre is organized as
follows. The students are encouraged to take the floor, but if nobody talks
the teacher asks someone in particular. Both teacher and students ask
questions and initiate new topics for the conversation. Both rhetorical and
authentic questions occur in this genre, although the former seem to be
asked when the conversational genre seems in danger of collapsing, for
instance through too long a silence. In this genre, a certain kind of dialogical
pattern of interaction is present when the students present a book collectively
in dialogue.

The literary content of the conversational genre Informal Book Talk is
mixed, but contemporary and popular literary texts tend to dominate, as
the texts chosen reflect the students’ leisure-time reading. On rare occasions,
a classic such as August Strindberg’s Miss Julie is discussed.

Literature is viewed as a source of knowledge in this conversational genre
too, but the knowledge is not given or fixed, but is examined during the
conversation. This view of literature can be related to the purpose of the
conversational genre. The personal experiences of students and the teacher
are referred to during the discussion, both reading experiences and other
life experiences. Life and reading experiences are set in a larger societal
perspective. At times students refuse to participate in the conversational
genre, which can be seen as a result of earlier violations of privacy, when
overly intimate questions were asked.

Compact resistance in the form of a collective silence in the class occurs
during the last lesson studied, when the teacher had planned to realize the
book talk genre. One explanation may be that there is a lack of clarity in
the communicative situation, as the teacher does not initiate the
conversational genre in the usual way. Another is that the class has already
discussed many of the issues that the teacher is trying to initiate a discussion
about. A third explanation could be that the students are remaining silent
to protect themselves from unpleasant experiences, as two girls were strongly
challenged when they expressed an alternative view of the benefits of rea-
ding literature on an earlier occasion when the conversational genre
Informal Book Talk was realized in class. A fourth explanation may be the
tensions in the class which, according to one interviewed student, restrain
students from expressing themselves in class for fear of being made the
subject of other students’ judgements.

Margareta organizes the teaching of literature in accordance with similar
ideals to those represented in the conception Swedish as an Experience-
based Subject.
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Part IV
Part IV consists of the final chapter of the dissertation, in which a compara-
tive discussion of the results of the analysis of conversational genre is un-
dertaken, with a view to clarifying what conclusions can be drawn. One
striking common denominator running through all the conversational gen-
res is the function of their main purpose. In all the genres, the purpose
creates a cohesive whole, being realized in the structure of the genre, its
initiation, its dominant patterns of interaction, and its inherent view of li-
terature and knowledge.

Another striking finding for all the conversational genres is the presence
of different dialogical patterns of interaction, even in The Teaching Exami-
nation, where the pattern of interaction is mostly organized around
rhetorical questions.

Conversational genres are always realized in a specific teaching
environment (geographical setting, programme, subject, class, students,
teacher, content and form of teaching etc.). In a Bakhtinian perspective, this
specific teaching environment is a prerequisite for every conversational genre
to be realized. Thus, the characteristics of the particular teaching
environment crucially influence the realization of the conversational genre.
The realization of the conversational genre The Teaching Examination in a
highly motivated class taking a theoretical programme naturally differs from
the realization of the same genre on the practical programme IP, where
most of the students feel frustrated in school. Although the realizations are
radically different in these two teaching environments, it is still possible to
talk about the same conversational genre, as I see it, since its main purpose,
structure, dominant pattern of interaction and inherent view of literature
and knowledge are the same in both realizations.

Resistance to participation in a conversational genre should therefore be
regarded as a resistance occurring in a specific teaching environment, rat-
her than originating in a specific conversational genre per se. This resistance
to participating reminds us of the fact that even though all the conversational
genres which I have analytically discerned are initiated by the teachers, they
can only be realized on the basis of interaction between all the participants
concerned. Interaction can also be understood in terms of silent participation
as a listener.

The analysis of conversational genres undertaken shows clearly that all
the genres are realized in a way of teaching literature that can be situated
within a certain conception of Swedish as a school subject. However, this
does not mean that a given conversational genre can only be realized within
one conception of the subject. It would seem, rather, that a conversational
genre might remain unchanged when the teacher’s teaching undergoes a
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shift from one conception to another (cf. The Teaching Examination).
Whether there might exist conversational genres which are only realized
within one conception of the subject is not a question that can be answered
by my analysis. Likewise, the question whether the conversational genre is
connected to an individual teacher cannot be answered through the analy-
sis undertaken, even though that is the case in my analysis, as the material is
too small to be able to draw conclusions in that direction. Whether teachers
have a repertoire of different conversational genres in their teaching is an-
other question which cannot be answered by this study, and which would
require ethnographic research over a longer period of time.

The dissertation’s contribution to the field of didactics can be discussed
in terms of its heuristic value, implying that its value lies in its contribution
of a new concept which makes possible a new perspective on teaching. The
new concept in this case is that of conversational genre, and an analysis of
conversational genre can be seen as a didactic tool that can be used both by
teachers in the field reflecting on their own teaching, and by researchers
analysing classroom interaction. However, as I see it, there is a difference
between the use of this tool by teachers and researchers. Researchers can
use an analysis of conversational genre to analyse and problematize diffe-
rent aspects of teaching. However, the normative question of whether or
not a given conversational genre is suitable in teaching  has been consciously
avoided in this study. To prescribe a certain conversational genre as a
researcher might encourage a misguided hope of easy solutions to difficult
and complex situations in schools. I would suggest that difficulties in schools
cannot be solved by changing conversational genre. It is impossible to
imagine the conversational genre that would resolve all the problems
observed in the IP class, where the boys sometimes threw desks around the
classroom in frustration. Equally, it is impossible to imagine a conversational
genre that would make Maria’s SP class start throwing desks in frustration.
That does not mean that it does not matter which conversational genre is
initiated and realized in teaching, but we should also be aware that the
realization of a certain conversational genre can never be the answer to all
the problems that might exist in a school.

The teacher however, unlike the researcher, might use an analysis of
conversational genre as a didactic tool, not only to reflect upon his or her
teaching, but also as a reactive tool, in order to change that teaching by
initiating new, modified conversational genres, geared to the specific
teaching environment of which the teacher and the students form part.
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Bilaga 1: Brev till elever 
 
Örebro 2003-10-16 
 
 
 
 
Hej, 
 
Jag heter Eva Hultin och är forskarstuderande i pedagogik vid Örebro universitet 
sedan några år tillbaka. Tidigare har jag arbetat som gymnasielärare i svenska och 
engelska. En del av min forskarutbildning består i att jag ska genomföra ett eget 
forskningsprojekt som jag sedan skriver om i en avhandling.  
 
Mitt avhandlingsarbete handlar om hur elever och lärare samtalar om litteratur 
och/eller film i skolan och det är därför jag vill filma i din klass när ni har sådana 
samtal. Jag kommer också att filma i minst 5 till klasser när de samtalar om 
litteratur/film. För mig blir det spännande att se vad som händer i dessa samtal.  
 
Det är viktigt att du vet att alla som medverkar i forskning på olika sätt har rätt att vara 
anonyma. När jag skriver texter utifrån dessa inspelningar (både min avhandling och 
kanske artiklar) så kommer jag att byta ut namnen på alla elever och lärare som 
medverkar. Jag kommer också att kalla skolan för något annat och endast säga att den 
ligger någonstans i Mellansverige. Alla som ägnar sig åt det som man kallar 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning måste följa VR:s (Vetenskapsrådets) 
etiska regler, som bland annat handlar om sekretess. Det är regler som alla forskare 
måste ta hänsyn till om de vill att andra ska betrakta dem som seriösa och de har 
kommit till för att skydda integriteten hos alla som medverkar i forskning. Samhället 
är beroende av att ny kunskap kommer fram genom forskning och just därför är det så 
viktigt att de som medverkar i forskning kan göra det utan att känna att de blir 
uthängda på något sätt.  
 
Jag berättar gärna mer om mitt forskningsprojekt när jag kommer och hälsar på i 
klassen den 11 november. 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Eva Hultin 
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Bilaga 2: Elevblankett 
 
ELEVBLANKETT 
 
 
Eva Hultin, pedagogiska institutionen vid Örebro Universitet 
 
 
 
 
För att det ska bli möjligt för mig att använda mitt inspelade material där du är med behöver 
jag få ditt godkännande. Materialet kommer i första hand att användas för min forskning, men 
kan också komma att användas i utbildningssammanhang (på lärarutbildningen). 
 
När jag använder materialet i forskning kommer varje elevs och lärares namn att bytas ut mot 
ett annat vid publicering och på så sätt blir alla medverkande anonyma i de texter jag kommer 
att skriva utifrån materialet. Namnet på skolan kommer också att bytas ut. När jag använder 
materialet så följer jag med andra ord VR:s sekretessregler, som alla forskare som vill bli 
betraktade som seriösa följer. 
 
Jag ger mitt medgivande att det inspelade materialet där jag är med: 
 
 
I forskningssammanhang:  JA:  NEJ: 
 
I utbildningssammanhang:  JA:  NEJ: 
 
 
 
 
 
Mitt namn: 
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