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Sammanfattning  
Hösten 2013 kom resultatet av den senaste PISA-mätningen där svenska elevers resultat i 

läsförståelse visade sig ha sjunkit markant, vilket bekräftade tidigare års sjunkande resultat. 

Enligt Skolverket är det främst de lågpresterande elevernas resultat som har försämrats och 

Skolverket lyfter fram elevers ökade egna arbete som en möjlig förklaring.  

 

Inom internationell och svensk forskning, liksom av pedagoger, framförs ofta att olika former 

av litteratursamtal kan vara en väg att stärka elevers läsförståelse. Vid en genomgång av 

läsforskning synliggörs att det finns få studier med fokus på äldre elevers läsning samt att 

elevers röster sällan hörs i forskningen. 

 

Syftet med föreliggande studie är att med hjälp av elevers resonemang bidra med ytterligare 

förståelse av högstadiets litteratursamtal, såväl elevledda samtal i mindre grupper som 

lärarledda samtal i helklass. 

 

Studien har inspirerats av utbildningssociologi och tar stöd i Bernsteins begrepp vertikal och 

horisontell diskurs samt inramning. I studien intervjuas elever i årskurs nio om hur de ser på 

skolans litteratursamtal. Eleverna intervjuas huvudsakligen enskilt men dessa intervjuer 

kompletteras med en gruppintervju samt ett observerat elevlett litteratursamtal.  

 

Resultatet visar att högstadieelever, i likhet med vad tidigare forskning visat överlag, 

uttrycker en huvudsakligen positiv inställning till litteratursamtal. I resultatet synliggörs att 

skolans litteratursamtal för högstadieelever kan bidra till att stödja ett tillträde till en vertikalt 

orienterad diskurs. Därigenom tycks överföring av kunskaper mellan kontexter kunna 

underlättas, exempelvis från svenskämnet till andra skolämnen och till en mer akademiskt 

orienterad diskurs. Resultatet visar även att elever menar att samtalens inramning i form av 

olika gruppkonstellationer är viktig och ibland ses som avgörande för om och hur de väljer att 

delta i skolans litteratursamtal.   



 

 

Förord 
Tankarna på den masteruppsats som nu är färdigskriven har funnits med mig under flera år, 

ända sedan det kombinerade skolutvecklings- och forskningsprojekt som ligger till grund för 

min studie tog sin början för fyra år sedan. Jag var tidigt på det klara med att jag ville utgå 

från elevernas resonemang om de litteratursamtal de deltagit i. Under åren på 

masterprogrammet har jag undan för undan både prövat och förkastat ett antal idéer, för att 

slutligen bestämma mig för att genomföra den studie som presenteras i föreliggande uppsats.  

 

Att genomföra studien och att skriva uppsatsen har stundtals varit både frustrerande och 

krävande, men främst har det varit en spännande och givande utmaning. Jag vill framföra ett 

varmt tack till min handledare Anita Norlund som med fast hand, tankeväckande frågor och 

uppmuntrande tillrop har guidat mig under processen. Jag vill också tacka Maj Asplund 

Carlsson för konstruktiva synpunkter i början av mitt skrivarbete. Tack också till Anita Varga, 

som lett vårt skolutvecklings- och forskningsprojekt, för inspiration och givande diskussioner. 

 

De elever som tog sig tid att ställa upp för intervju förtjänar ett stort tack, liksom den kollega 

och de elever som lät mig observera och spela in ett elevlett litteratursamtal. Utan er hade 

denna uppsats inte kunnat skrivas. Tack även till övriga svensklärarkollegor som under dessa 

år har lyssnat på mina tankar, hjälpt mig med kloka synpunkter och också uppmuntrat mig när 

jag ibland har misströstat. 

 

Slutligen: Utan stöd och uppmuntran från min familj hade det inte blivit någon uppsats. Tack! 
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Inledning 
I slutet av hösten 2013 kom resultatet av den senaste PISA-mätningen

1
, i vilken svenska 

elevers läsförståelse visade sig ha sjunkit markant. Det är framför allt ”de lågpresterande 

eleverna som försämrat sina resultat” (Skolverket 2013, s. 33). Detta har lett till en ganska 

infekterad debatt där politiker ur alla läger, liksom olika debattörer, har varit snabba att 

presentera allehanda lösningar vilka inte alltid grundats i forskning och kunskap om läsning 

och läsförståelse. Även inom läsforskningen kan man finna delvis olika sätt att betrakta 

skolläsningen. Att något behöver göras för att stärka elevers läsförmåga tycks dock alla 

överens om.  

 

Enligt Skolverket (2013) är en möjlig orsak till elevers sjunkande resultat i PISA-mätningen 

”en ökad individualisering av undervisningen och elevers ökade egna arbete” (s. 36). Elever 

har enligt Skolverket ofta lämnats att på egen hand lösa uppgifter. En tidigare rapport från 

Skolinspektionen (2010) pekar också ut skolläsningen som i hög grad präglad av enskild 

läsning. Skolverket (2013) betonar att det finns ett behov av fortsatt forskning för att utröna 

vilka orsakerna kan vara till det sjunkande resultatet.  

 

Att olika former av litteratursamtal är positivt för elevers läsutveckling betraktas idag av 

många aktörer inom skolans värld som en oomtvistad sanning, vilket kan sägas stå i kontrast 

till Skolverkets bild av läsning som ensamarbete. Inom svensk läsforskning tycks det dock för 

närvarande finnas olika synsätt på litteratursamtal och läsundervisning. Exempelvis påtalar 

Tengberg (2011) att litteratursamtal i olika sammanhang och möjligen något okritiskt har förts 

fram som en väg att förbättra elevers läsförståelse. Däremot saknas, menar Tengberg, ofta 

konkreta exempel på hur en sådan undervisning kan gå till. Som verksam svensklärare kan jag 

inte göra annat än instämma i detta påstående. Också Asplund Carlsson (2012) hävdar att det 

kan vara dags att inte endast föreskriva samtalet som ”en normativ praktik” (s. 207) utan 

faktiskt undersöka hur det goda samtalet möjliggörs, vilket också kan ses som ett inlägg i en 

pågående debatt om litteratursamtal.  

 

I mitt arbete som svensklärare på högstadiet har jag under det senaste läsåret kunnat 

konstatera att olika aktörer presenterat ett antal satsningar med syftet att utveckla svenska 

elevers läsförmåga. De flesta satsningar har dock fokus på yngre elever än högstadieelever. 

Exempel på sådana satsningar är Läslyftet, vilket är ett uppdrag från regeringen till 

Skolverket. Fokus ligger på elever från förskoleklass till och med årskurs sex. Ännu en 

satsning med syfte att utveckla svenska elevers läsförmåga är kulturrådets satsning på så 

kallade läsambassadörer. Varje år sedan 2011 har en författare utsetts att vara läsambassadör 

och uppdraget sägs på kulturrådets hemsida
2
 vara att inspirera vuxna att främja ungas läsning 

men också att prata om läsning och litteratur med unga. Juryn som beslutar om utnämningen 

består bland annat av representanter från Svenska barnboksinstitutet och Svenska 

Förläggareföreningen. Påfallande och i mina ögon märkligt är att någon representant för den 

svenska läsforskningen inte tycks finnas med i juryn. Denna typ av läsambassadörer finns 

även i USA, Storbritannien och Irland, varifrån inspiration till det svenska projektet hämtats.  

 

Kanske kan den formliga explosion av satsningar med fokus på läsning som nu sker i Sverige 

ses både som en möjligen något desperat reaktion på PISA-resultaten och som ett svar på en 

                                                 
1
 PISA= Program for International Student Assessment. OECD-undersökning, mäter bland annat 15-åringars 

kunskaper i läsförståelse. 
2
 Kulturrådet.se. Läst 2014-03-30  
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av många upplevd avsaknad av tydliga metoder för undervisning om läsförståelse. Möjligen 

är det också en reaktion på kritiken mot den höga andelen ensamarbete i skolan. Huruvida 

dessa satsningar på att utveckla elevers läsning kan sägas vila på vetenskaplig grund och vara 

teoretiskt förankrade är i mina ögon väsentligt och sannolikt avgörande för hur framgångsrika 

de kommer att bli. 

 

Mot bakgrund av ovanstående kortfattade beskrivning av vad som tycks vara en pågående 

debatt om bland annat värdet av och formerna för skolans litteratursamtal och också mot 

bakgrund av att olika läsfrämjande satsningar främst har fokus på elever yngre än 

högstadieelever, ser jag det som angeläget att fortsatt studera högstadiets litteratursamtal. 

Slående i en genomgång av den forskning som hittills bedrivits om skolans litteratursamtal är 

att elevers röster sällan hörs och att det endast finns ett fåtal studier med fokus på äldre elever. 

Sammantaget föreligger här ett tomrum som jag med min studie avser att bidra till att fylla.  

Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att med hjälp av elevers resonemang bidra med ytterligare 

förståelse av högstadiets litteratursamtal, såväl elevledda samtal i mindre grupper som 

lärarledda samtal i helklass. 

Frågeställningar   
För att fånga fenomenet högstadiets litteratursamtal har jag utgått från följande 

frågeställningar:  

 

 Vilken betydelse kan litteratursamtal ha för elevers kunskapsutveckling? 

 Vilken betydelse har läsförståelsestrategier enligt eleverna? 

 Vilken betydelse har samtalsstrategier enligt eleverna? 

 Vilken betydelse har samtalens organisering enligt eleverna? 
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Bakgrund   
I kommande avsnitt definieras inledningsvis några begrepp av relevans för föreliggande 

studie. Under rubriken Tidigare forskning redogörs kortfattat för den sökprocess som ligger 

till grund för val av tidigare studier samt presenteras svensk såväl som internationell forskning 

om litteratursamtal. Därefter beskrivs det skolutvecklings- och följeforskningsprojekt i vilket 

studien tar avstamp och där jag är en av de deltagande lärarna. Slutligen ges en kortfattad 

beskrivning av hur rådande styrdokument kan relateras till litteratursamtal. 

Begreppsdefinitioner   
Nedan presenteras och definieras begrepp av relevans för förståelsen av hur jag väljer att 

studera och diskutera fenomenet litteratursamtal.  

Litteratursamtal  

Forskning såväl som pedagoger diskuterar ofta fenomenet litteratursamtal utifrån olika 

aspekter. Mer sällan definieras vilken form av litteratursamtal som avses. Ett flertal studier, 

främst internationella, fokuserar på litteratursamtal i mindre grupper vilka ofta leds av elever, 

så kallade peer led discussion groups. Dessa samtal kan organiseras på olika sätt och ibland 

gå under andra benämningar men gemensamt är att de leds av eleverna själva. Jag kommer att 

använda begreppet elevledda litteratursamtal i mindre grupper.  

 

I min studie har jag valt att ha fokus både på elevledda litteratursamtal i mindre grupper och 

på litteratursamtal i helklass. Att båda dessa typer av samtal ingår i studien motiveras med att 

undervisningen som de intervjuade eleverna deltagit i har involverat båda typerna av samtal, 

vilka kan sägas ha samverkat. Huvudsakligt fokus i dessa samtal har legat på skönlitteratur, 

varför begreppet litteratursamtal här begränsas till samtal om skönlitteratur. 

Läsförståelse  

Begreppet läsförståelse är ett omfattande begrepp. En första avgränsning jag väljer att göra är 

att fokusera på läsförståelse i relation till skriven text, trots att läsförståelse idag även kan 

sägas innefatta förståelse av exempelvis multimodala texter.  

 

Lundberg och Reichenberg (2008) betonar att läsning går ut på att förstå sammanhängande 

texter och att det krävs en tolkning för att vi skall kunna tala om läsförståelse på ett djupare 

plan. Lundberg och Reichenberg beskriver läsförståelse som ett aktivt och skapande arbete, 

där våra inre föreställningar om världen kan spela en avgörande roll. Också Reichenberg 

(2008b) är tydlig med att läsning är så mycket mer än att endast knäcka ”läskoden” (s. 5). 

Skolverket (2013) synliggör att läsförståelse i PISA-studierna handlar om ”att mäta elevers 

förmåga att förstå, använda, reflektera över och engagera sig i texter för att uppnå sina egna 

mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och för att delta i samhället” (s. 12).  

 

Med stöd i ovanstående definitioner definieras läsförståelse i föreliggande studie som ett 

aktivt och medvetet arbete med den lästa texten, vilket förutsätter att läsaren interagerar med 

texten, ensam eller i samarbete med andra läsare. Jag ser i likhet med den definition som 

framhålls av Skolverket även läsförståelse som grundläggande för ett deltagande i samhället. 

Läsförståelsestrategier 

I min framställning kommer jag att reservera begreppet läsförståelsestrategier för de 

strategier som används av läsare när avkodningen inte längre utgör någon större svårighet, 
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men när däremot förståelsen av textens innehåll och tolkningen av texten behöver stödjas. Jag 

menar att detta sätt att betrakta läsförståelsestrategier ligger i linje med bland annat 

Afflerbach, Pearson och Paris (2008), vilka resonerar om begreppen reading skills och 

reading strategies.  Afflerbach, Pearson och Paris hävdar att dessa begrepp ofta blandas 

samman. Den definition som de ger av reading strategies, vilket jag menar bör översättas med 

läsförståelsestrategier, är följande: 

 
Reading strategies are deliberate, goal-directed attempts to control and modify the reader´s 

efforts to decode text, understand words, and construct meanings of text. […] the reader´s 

deliberate control, goal-directedness, and awareness define a strategic action. […] Being 

strategic allows the reader to examine the strategy, to monitor its effectiveness, and to 

revise goals or means if necessary (s. 368). 

 

Syftet med att använda läsförståelsestrategier sägs vara att uppnå en mer automatiserad 

läsförmåga, reading skills. I den beskrivning som Afflerbach, Pearson och Paris ger inryms 

även begreppet metakognition, genom att läsarens ”awareness” betonas, liksom förmåga att 

välja strategi utifrån hur effektiv den är samt att revidera sitt val. Också i Annmarkrud och 

Bråtens (2012) definition av läsförståelsestrategier betonas ett medvetet arbete med läsningen 

och texten:  

 
[…] we define comprehension strategies as forms of procedural knowledge that readers 

voluntarily use to acquire, organize, and transform information, as well as to reflect on and 

guide their own text comprehension (s. 591). 

 

Läsförståelsestrategier är enligt Sullivan Palincsar och Schutz (2011) processer som vana 

läsare använder automatiskt men som mer ovana läsare behöver undervisas om och träna. 

 

I kommentarmaterialet till kursplanen i svenska (Skolverket 2011a) används begreppet 

lässtrategier vilket definieras som  

 
[…] de konkreta sätt som en läsare använder för att angripa en text. Lässtrategier handlar 

alltså om något som läsaren gör med texten (s. 12). 

 

Med hänvisning till PIRLS
3
 betonas i kommentarmaterialet även betydelsen av undervisning 

om lässtrategier: 

 
Undervisning om lässtrategier verkar alltså vara avgörande för elevernas möjligheter att 

bredda och fördjupa sin läsförmåga. Därför är lässtrategier ett centralt innehåll i alla 

årskurser (Skolverket 2011a, s.12). 
 

I kommentarmaterialet konkretiseras inte vilka lässtrategier som avses eller hur man kan 

arbeta med dem. 

 

I flera intervjusekvenser i föreliggande studie använder eleverna begreppet lässtrategi. I 

svenskspråkig litteratur om läsning och läsförståelse görs sällan någon skillnad mellan 

begreppen lässtrategier och läsförståelsestrategier, men mot bakgrund av ovanstående 

kommer jag att använda begreppet läsförståelsestrategi, utom i direkta citat.  

 

I bilaga 3 beskrivs kortfattat olika läsförståelsestrategier. Med utgångspunkt i min verksamhet 

som svensklärare på högstadiet väljer jag att presentera strategier och metoder som idag kan 

                                                 
3
 Progress in International Reading Literacy Study. En internationell studie som undersöker läsförmågan hos 

elever i årskurs fyra. 
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betraktas som allmänt vedertagna och som har använts av lärarna i det skolutvecklings- och 

följeforskningsprojekt som ligger till grund för föreliggande studie. Projektet beskrivs 

närmare på sidorna 11-12. Då syftet med min studie inte är att mäta elevers användande av 

läsförståelsestrategier eller att utvärdera effekten av undervisningen om läsförståelsestrategier 

presenteras de endast på detta sätt. 

Samtalsstrategier 

I föreliggande studie används också begreppet samtalsstrategier. Med detta begrepp åsyftas 

strategier som på olika sätt för samtal framåt. Jag använder begreppet för att resonera om 

strategier som kan ses som giltiga i ett litteratursamtal (se exempelvis Rojas-Drummond och 

Peon Zapata 2004 för en genomgång av samtalsstrategier).  

Metakognition och metaspråk 

När jag i denna studie använder begreppet metakognition gör jag det mot bakgrund av den 

definition som Varga (2013a) presenterar. Varga beskriver med stöd i tidigare forskning 

metakognition gällande läsförståelse som ”förmågan att iaktta, problematisera, kommunicera 

och i förlängningen påverka den egna läsförståelse- och tolkningsprocessen genom aktiva val 

av läsförståelsestrategier” (s. 496).  Jag menar att begreppet metakognition på liknande sätt 

också kan syfta på förmågan att medvetet välja och använda samtalsstrategier som leder till 

att samtal utvecklas och fördjupas.  

 

Tidigare forskning (exempelvis Clark 2009) har synliggjort betydelsen av att elever använder 

korrekta begrepp för att diskutera läsförståelse och läsning. Jag ser elevers användande av ett 

metaspråk i form av specialiserade begrepp som en del av det som inryms i begreppet 

metakognition. De begrepp jag avser är dels ord som beskriver olika läsförståelsestrategier, 

dels begrepp för att tala om litteratur och kommunicera en litterär förståelse.  

Tidigare forskning om skolans litteratursamtal  
Inom internationell läsforskning är det svårt att finna studier med fokus på äldre elever och 

litteratursamtal och när det gäller svensk läsforskning framhåller Reichenberg (2012) att 

högstadiet är en åldersgrupp som inte studerats särskilt mycket, vilket även jag kunnat 

konstatera. I min översikt över tidigare forskning har jag därför valt att också inkludera 

studier av yngre barn.  I de senaste årens svenska forskning tycker jag mig dock kunna se ett 

ökande intresse för högstadiets textsamtal, exempelvis Tengbergs (2011) avhandling om 

samtalets möjligheter och Vargas (2013a; 2013b) artiklar skrivna inom ramen för det projekt 

som föreliggande studie tar avstamp i. Den forskning som hittills har bedrivits om 

litteratursamtal utgår sällan från ett elevperspektiv eller inkluderar elevers röster, vilket 

framhålls av Certo (2011), Certo, Moxley, Reffitt och Miller (2010), Evans (2002) samt 

Alvermann, Weaver, Hinchman, Moore, Phelps, Trash och Zalewski (1996). Sammantaget 

kan detta ses som motiv för föreliggande studie, vars syfte är att med hjälp av elevers 

resonemang bidra med ytterligare förståelse av högstadiets litteratursamtal, såväl elevledda 

samtal i mindre grupper som lärarledda samtal i helklass. 

 

Nedan redogör jag kortfattat för den sökprocess som ligger till grund för mitt val av svenska 

och internationella studier. Därefter presenteras vad tidigare forskning har synliggjort 

gällande elevers resonemang och uppfattning om skolans litteratursamtal. Denna forskning 

har framhållit ett antal aspekter som ses som väsentliga för elevers läsutveckling, exempelvis 

medvetet användande av läsförståelsestrategier. Dessa aspekter betonas också i studier 

genomförda med andra metoder än elevintervjuer. 
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Sökprocessen  

De studier som utgör bakgrund och med vars hjälp min studie motiveras, har valts ut genom 

både en allmän och en systematisk litteratursökning
4
. Den allmänna litteratursökningen, en 

manuell sökning med hjälp av bland annat referenslistor och Google Scholar, fokuserade på 

såväl lärarledda som elevledda litteratursamtal samt på samtal både om skönlitteratur och om 

faktatexter. Då föreliggande studie tar avstamp i ett skolutvecklings- och 

följeforskningsprojekt med huvudsakligt fokus på samtal om skönlitteratur begränsades nästa 

steg i litteratursökningen, en systematisk sökning med fokus på internationella studier, till 

studier av samtal om skönlitteratur. Denna sökning genomfördes huvudsakligen med hjälp av 

databasen ERIC (via ProQuest) och med följande sökord: peer-led discussion, literature 

discussion, reading comprehension, reading comprehension strategies samt explicit teaching. 

Med hjälp av ett antal inkluderingskriterier, nämligen att studierna skulle ha fokus på 

skönlitteratur och på elevledda litteratursamtal i samband med modersmålsundervisning samt 

även på läsförståelsestrategier, valdes relevanta studier. Ytterligare ett krav var att studierna i 

första hand skulle fokusera på elever i en ålder motsvarande årskurs sju till nio i svensk 

grundskola, vilket visade sig vara svårt och inte kunde följas fullt ut. Att valda studier, både 

svenska och internationella, skulle vara så kallat peer reviewed var ännu ett 

inkluderingskriterium. 

Litteratursamtal ur elevperspektiv  

I föreliggande studie fokuseras elevers resonemang om litteratursamtal. Att det ofta är just 

elevernas röster som saknas i studier av litteratursamtal har av Evans (2002) beskrivits som 

”somewhat ironic” (s. 46). Trots att elevledda litteratursamtal enligt Certo et al. (2010) är ett 

område som i övrigt varit föremål för en omfattande forskning framhåller de att:  

 
If the intention is to gain knowledge of how or how well students learn from and take 

ownership of their learning in literature discussion groups, we need to honor students’ 

voices at least as much as project what researchers think students perceive about their 

experiences interacting within small classroom discussion groups (s. 245). 
 

Certo et al. betonar alltså vikten av att låta elevers röster höras i forskning om litteratursamtal. 

De litteratursamtal som de åsyftar är elevledda samtal i mindre grupper, men jag ser det som 

väsentligt att även inkludera elevers röster gällande andra former av litteratursamtal. De 

elever som ingår i min studie resonerar både om elevledda litteratursamtal i mindre grupper 

och om litteratursamtal i helklass. 

 

För svenskt vidkommande tycks Tengberg (2011) ensam om att inkludera elevröster i 

beskrivningen av litteratursamtalens möjligheter. Andra forskare, exempelvis Schmidl (2008) 

har visserligen intervjuat elever men utifrån andra utgångspunkter. Tengberg (2011) synliggör 

med hjälp av gruppintervjuer med elever i årskurs åtta och nio elevernas uppfattningar om 

vilken roll lärarledda litteratursamtal spelat för deras reception av en läst novell. Genom 

intervjuerna beskrivs också elevernas uppfattningar om samtalens värde på ett mer generellt 

plan. Enligt Tengberg ger en majoritet av eleverna uttryck för en positiv uppfattning om 

samtalen, som de bland annat menar kan förtydliga olika aspekter av texten. Tengberg 

konstaterar att ”många elever har en god förmåga att beskriva på vilket sätt samtalen bidragit 

till deras läsningar av texten” (s. 309). Detta har enligt Tengberg en avgörande betydelse för 

                                                 
4
 Under termin 7 på masterprogrammet i pedagogiskt arbete genomförde jag en systematisk litteraturstudie med 

fokus på litteratursamtal, i första hand elevledda sådana (Hesslow 2014, opublicerad). Denna litteraturstudie 

ligger till grund för föreliggande studies avsnitt om tidigare forskning, vilket dock har kompletterats med 

ytterligare studier. 
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den pedagogiska potential han menar kan finnas i litteratursamtal. Samtidigt beskriver 

Tengberg hur några elever menade att samtalen ”inte var något `riktigt arbete´ utan `bara´ en 

diskussion” (s. 302). Dessa elever skall enligt Tengberg inte ha uppfattat att samtalen 

handlade om att lära sig något och Tengberg förklarar detta med att elever  

 
som inte är vana vid att de själva förväntas delta i produktion av kunskap i klassrummet kan 

heller inte antas vara annat än tillfredsställda med att efter den egna läsningen få texten 

förklarad för sig av läraren (s. 302).  
 

De samtal som beskrivs av Tengberg står genom att dessa genomförts under en begränsad tid 

och varit lärarledda i kontrast till de samtal som eleverna i min studie resonerar om, vilka ägt 

rum inom ramen för den ordinarie svenskundervisningen under fyra års tid. Dessa samtal har 

varit både lärarledda och ledda av eleverna själva.  

 

Att elever överlag tycks ha en positiv uppfattning om skolans litteratursamtal har synliggjorts 

i flera studier som fokuserar på sådana samtal utifrån ett elevperspektiv. Enligt Certo et al. 

(2010) uppger elever i olika åldrar att elevledda litteratursamtal är den roligaste delen av 

modersmålsundervisningen. Dessa elever menar i likhet med eleverna i Tengbergs (2011) 

studie att samtalen varit positiva för deras läsförståelse, bland annat framhåller de att det kan 

vara bättre att få idéer av jämnåriga kamrater än av lärare. Certo et al. (2010) visar dock också 

att det finns både duktiga läsare och läsare i behov av stöd som inte ser samtalen som positiva, 

men dessa elever utgör en minoritet. 

 

Evans (2002) synliggör att elever är medvetna om att elevledda litteratursamtal hjälper dem 

att förstå böckerna de läst, vilket överensstämmer med Alvermann et al. (1996) och Certo 

(2011). Eleverna i Evans (2002) studie uttrycker en medvetenhet om att det inte räcker att 

bara tala om en bok för att det skall bli ett effektivt litteratursamtal. Enligt dessa elever är det 

väsentligt att alla har läst boken och förberett sig så att man kan delta i och bidra till 

diskussionen. Ytterligare en aspekt som betonas av eleverna i Evans studie är valet av text att 

diskutera: 

 
Students repeatedly said that reading a `good´ book helped them in their discussions. 

Although students differed on what they considered to be the criteria for a good book, they 

were in agreement that reading a book they liked helped them participate in their discussion 

group (s. 58). 

 

I likhet med Evans visar Certo et al. (2010) att valet av text är betydelsefullt och att eleverna 

beskriver att läsningen och diskussionerna i vissa fall leder till att de väljer att läsa fler böcker, 

baserat på exempelvis genre eller författare. Dessa elever synliggör även att de tidigare inte 

fått tillfälle att diskutera böcker i skolan, vilket antyder att skolläsning som ett ensamarbete 

(Skolinspektionen 2010) kan vara ett fenomen som inte enbart gäller i svensk skola. 

Uttalandet kan även relateras till Tengberg (2011) som poängterar att eleverna inte var vana 

att delta i strukturerade litteratursamtal.  

 

Eleverna i Evans (2002) studie beskriver ytterligare en aspekt av skolans litteratursamtal som 

annars sällan diskuteras i tidigare forskning. Dessa elever betonar gruppsammansättningen 

som betydelsefull och exempelvis säger de sig kunna arbeta bättre tillsammans med vissa 

elever än med andra.  
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Läsförståelsestrategier i samband med litteratursamtal 

I studier som har haft fokus på elevers uppfattning och resonemang om litteratursamtal 

framkommer att elever använder läsförståelsestrategier i elevledda litteratursamtal men att det 

sammantaget är ett fåtal strategier som används (se exempelvis Certo et al. 2010). Min studie 

har inte som syfte att i första hand undersöka vilka eller hur många läsförståelsestrategier 

elever använder eller på vilket sätt de använder läsförståelsestrategier, men i mina intervjuer 

framhåller eleverna ett antal strategier och resonerar om dessa. Jag ser därför forskning om 

elevers användande av läsförståelsestrategier som relevant att belysa i relation till resultatet av 

min studie.  

 

Berne och Clark (2006) beskriver i likhet med Certo et al. (2010) att elever i årskurs nio 

använder ett begränsat antal strategier. De strategier som Berne och Clark (2006) visar att 

elever oftast använder beskrivs på följande sätt: 

 
The most prolific strategic talk related to the strategies of interpreting (taking information 

and assigning it meaning) and either text-based questioning or its narrative analogue stating 

a confusion. (s. 680-681) 
 

Ytterligare exempel på att elever använder läsförståelsestrategier i elevledda litteratursamtal 

ges av Certo (2011) som visar att eleverna utmanar varandras tolkningar även om de främst 

fokuserar på ords betydelse och på att reda ut oklarheter i texten. 

 

Även om tidigare forskning alltså beskriver att elever använder läsförståelsestrategier, 

konstaterar bland annat Berne och Clark (2006) att elever sällan bygger vidare på varandras 

yttranden utan att samtalen ofta liknar monologer i stället för ”true conversations” (s. 884). 

Elever tycks sällan medvetna om sin strategianvändning, vilken beskrivs som ” largely 

incidental and done with little forethought” (s. 885). Även Clark (2009) samt Annmarkrud 

och Bråten (2012) beskriver att elever använder läsförståelsestrategier men att de sällan tycks 

medvetna om denna användning, vilket delvis motsägs av Certo et al. (2010). Certo et al. visar 

att elever i viss utsträckning tycks medvetna om och kan beskriva både sin egen och 

kamraters strategianvändning. En av de viktigaste läsförståelsestrategierna som eleverna säger 

sig ha nytta av är att ställa frågor. En av pojkarna i studien beskriver exempelvis hur:  

 
other people´s questions made me understand the book better (s. 252). 

 

Certo et al. poängterar betydelsen av elevernas egna frågor och de beskriver hur elever bygger 

vidare på andras frågor i sina egna tolkningar av texten. De beskriver även att elever i olika 

hög grad, främst beroende på ålder och vana vid elevledda litteratursamtal, använder ett antal 

andra läsförståelsestrategier synliggjorda av tidigare forskning, främst att skapa inre bilder, 

att kunna förutspå och att kunna göra olika slags kopplingar (se exempelvis Keene & 

Zimmermann 2003; Palincsar & Brown 1984).  

Metakognition i samband med litteratursamtal 

Begreppen metakognition och metaspråk framhålls allt oftare som betydelsefulla i samband 

med elevers läsutveckling och i relation till litteratursamtal. I Tengbergs (2011) studie, där 

elevintervjuer ingår som en del, betonas denna aspekt och även Varga (2013a), Certo et al. 

(2010) samt Sullivan Palincsar och Schutz (2011)  synliggör ett behov av att elever i samband 

med litteratursamtal medvetandegörs om sin användning av läsförståelsestrategier. Sullivan 

Palincsar och Schutz (2011) använder inte begreppet metakognition, men framhåller ändå 

vikten av vad jag vill kalla ett metakognitivt perspektiv: 
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Within the discussion, she [läraren] also asked students to think about how the strategy of 

making inferences helped the group to better understand the text (s. 91) 

 

Genom att elever uppmanas att fundera kring sin egen strategianvändning synliggörs 

betydelsen av metakognition i samband med användning av olika läsförståelsestrategier.  

 

Tidigare forskning har vidare påtalat ett behov av ett metaspråk i form av kunskap om 

specialiserade begrepp för att tala om läsförståelse samt om litteraturvetenskapliga begrepp 

för att diskutera litteratur. Certo et al. (2010) har i sin studie exempel på hur elever i vissa fall 

använder ett metaspråk. Även i Clarks (2009) studie finns exempel på hur elever använder 

litteraturvetenskapliga begrepp, ett metaspråk, för att samtala om texter även om det tycks 

förekomma relativt sällan i samtalen. Clark framhåller att metoder som explicit synliggör 

olika strategier kan bidra till att elever internaliserar strategier och hon förespråkar därför ett 

metaspråk för att tala om strategier:  

 
It may be that, were students engaged in small group, peer-led literature discussions to 

employ more explicit strategic language [min kursivering] they would become more aware 

of their strategy use, better able to regulate that use, and models of strategy application for 

each other (s. 116). 

Strategiundervisning i samband med litteratursamtal 

Det tycks finnas en enighet i aktuell forskning om att elever har behov av explicit 

undervisning om läsförståelsestrategier, för att de skall utvecklas som läsare (se exempelvis 

Reichenberg 2012). Ett sådant behov synliggörs även i nuvarande styrdokument för 

grundskolan (Skolverket 2011b). 

 

Certo (2011) betonar att lärare genom undervisning i samband med litteratursamtal bör 

medvetandegöra elever inte bara om läsförståelsestrategier utan också om samtalsstrategier. 

Certo hävdar att sådan undervisning kan leda till att ”students´ discourse patterns can be 

expanded” (s. 72). Att även undervisning om samtalsstrategier lyfts fram som viktigt ser jag 

som en väsentlig aspekt i relation till föreliggande studie, eftersom de elever som intervjuas 

har undervisats om både läsförståelsestrategier och samtalsstrategier. Det blir därför av 

intresse att studera deras resonemang om dessa strategier. 

 

Även Berne och Clark (2006) betonar vikten av undervisning, gällande såväl 

läsförståelsestrategier som samtalsstrategier. De framhåller att explicit undervisning bidrar till 

att elever kan utveckla ”strategic comprehension processes that will transfer across texts and 

time” (s. 685). För att utveckla en sådan förmåga som de efterlyser krävs enligt Berne och 

Clark undervisning om hur läsförståelsestrategier kan användas för att gemensamt ”puzzle 

through ideas in the text” (s. 685). En strategisk kompetens beskrivs även av Sullivan 

Palincsar och Schutz (2011) som menar att målet med undervisning om läsförståelsestrategier 

är att: 

 
equip learners with the means to undertake complex problem solving in more efficient 

ways; with practice, the strategies lead to skills that readers use automatically (s. 85).  

Svårigheter i samband med litteratursamtal 

Inom svensk forskning poängterar Tengberg (2011) att det kan finnas svårigheter med skolans 

litteratursamtal. Tengberg problematiserar den bild av litteratursamtal som han menar ”vunnit 

gehör i både den litteraturdidaktiska forskningen och svensklärarutbildningens kurser” (s. 12), 

nämligen att litteratursamtal framställs som ett särskilt positivt sätt att bearbeta lästa texter. 
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Trots att Tengberg till viss del ifrågasätter bilden av litteratursamtal som något alltigenom 

positivt drar han ändå mot bakgrund av den positiva bild som eleverna ger uttryck för 

slutsatsen att ”metodutvecklingen och tillämpningen av den här arbetsformen” (s. 298) bör 

fortsätta.  

 

Enligt Evans (2002) innebär samtalsgruppernas sammansättning ett potentiellt problem, 

synliggjort genom elevernas uttalanden, och Evans betonar vikten av att lärare är medvetna 

om betydelsen av hur grupper sätts samman. Även Andreassen och Bråten (2011) påtalar att 

gruppers sammansättning kan utgöra ett problem i samband med litteratursamtal.  

 

Sammantaget tycks det trots en omfattande forskning finnas ett behov av att fortsatt studera 

skolans litteratursamtal. En gemensam utgångspunkt för en stor del av den tidigare 

forskningen är att man utgår från att litteratursamtal och i synnerhet elevledda litteratursamtal 

är gynnsamma för att utveckla elevers läsförståelse. Denna syn på elevledda litteratursamtal 

ifrågasätts så vitt jag har kunnat utläsa sällan även om den på senare tid har problematiserats 

av Tengberg (2011) och av Asplund Carlsson (2012). Asplund Carlsson konstaterar angående 

Tengbergs studie att denna genom en ”[…] kvasiexperimentell design säger [den] mindre om 

vad som sker under litteratursamtal i `vanliga´ klassrum” (s. 207) och hon konstaterar vidare 

att det finns anledning att återuppliva Bernsteins kodbegrepp för att 

 
i nya studier av autentiska klassrum och barngrupper försöka finna ut vad det är som gör 

det goda samtalet möjligt i olika pedagogiska sammanhang och inte bara fortsätta med att 

föreskriva samtalet som normativ praktik” (s. 207). 

 

Att tidigare forskning konstaterat att det kan finnas svårigheter med skolans litteratursamtal 

och att det finns få studier utifrån ett elevperspektiv stärker ytterligare behovet av att utgå från 

elevers resonemang för att studera skolans litteratursamtal. I föreliggande studie beskrivs och 

analyseras elevers resonemang om litteratursamtal genomförda inom ramen för den ordinarie 

undervisningen i ”autentiska klassrum” (Asplund Carlsson 2012, s. 207), klassrum som även 

har beskrivits av Varga (2013a; 2013b).  

Litteratursamtal i relation till Lgr 11 
Många av de förmågor som när det gäller läsning betonas i nuvarande styrdokument för 

grundskolan, Lgr11 (Skolverket 2011b), kan betraktas i ljuset av den tidigare beskrivna 

forskningen om litteratursamtal och betydelsen av läsförståelsestrategier. Exempelvis 

kunskapskravens
5
 formuleringar om att kunna ”välja och använda lässtrategier utifrån olika 

texters särdrag” (s. 236) samt att kunna sammanfatta texter med ”koppling till tidsaspekter, 

orsakssamband och andra texter” (s. 236) synliggör detta. Eleverna förväntas även kunna 

tolka och föra resonemang om texters budskap utifrån ”egna erfarenheter, olika livsfrågor och 

omvärldsfrågor” (s. 236).  

 

I det centrala innehållet
6
 framhålls betydelsen av ”lässtrategier för att förstå, tolka och 

analysera texter från olika medier” (s. 225) samt betonas elevernas förmåga att ”urskilja 

texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang” (s. 225). Ett 

antal litteraturvetenskapliga begrepp pekas ut som väsentliga, exempelvis berättarperspektiv, 

parallellhandling, miljö- och personbeskrivningar. I det centrala innehållet lyfts inte bara 

                                                 
5
 Kunskapskraven anger nivån för de olika betygsstegen. De kunskapskrav som avses gäller i slutet av årskurs 

nio. 
6
 Det centrala innehållet anger vad som skall behandlas i undervisningen. Det centrala innehåll som avses gäller 

för årskurs sju till nio. 
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skönlitteratur fram utan exempelvis beskrivande och argumenterande texter framhålls också 

som innehåll i svenskundervisningen. Min studie fokuserar visserligen på samtal om 

skönlitteratur, men att även andra texter betonas i kursplanen är väsentligt att ha i åtanke då 

elevernas resonemang diskuteras. Användande av läsförståelsestrategier kan antas vara 

betydelsefullt också i samband med andra texttyper än skönlitteratur. 

 

I kursplanen för svenskämnet betonas samtalets roll. I kommentarmaterialet till kursplanen 

(Skolverket 2011a) nämns bland annat berättande texter och sakprosatexter som ett lämpligt 

samtalsinnehåll, vilket stärker litteratursamtalets betydelse. I årskurs sju till nio förväntas 

elever kunna leda samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i 

samtalet. Begreppet samtalsstrategier nämns dock inte explicit, till skillnad från begreppet 

lässtrategier.  

En longitudinell studie om läsförståelse och metakognition  
Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i ett fyraårigt skolutvecklings- och 

följeforskningsprojekt, vilket genomförts i ett samarbete mellan den skola där jag arbetar och 

Högskolan i Borås. Sex svensklärare som då projektet inleddes undervisade i årskurs sex till 

nio
7
 samt en specialpedagog har tillsammans med en forskare från Högskolan i Borås deltagit 

i projektet. Jag är en av de deltagande lärarna. I projektet har olika former för litteratursamtal 

samt den undervisning som lärarna bedrivit i två klasser om bland annat läsförståelsestrategier 

varit i fokus. Begreppet metakognition har varit centralt. 

 

Projektet har hämtat verktyg från aktionsforskningen och har också utgått från ett 

aktionsforskningsinspirerat arbetssätt, vilket exempelvis har visat sig i att de deltagande 

lärarna har formulerat egna forskningsfrågor. Dessa frågor har successivt besvarats under 

projektets gång, varpå frågorna vidareutvecklats och nya frågor ställts. Lärarnas övergripande 

syfte i projektet har varit att utveckla metoderna gällande litteratursamtal för att stödja 

eleverna i att utveckla läsförmågan. Samtidigt som lärarna haft sina frågor har forskaren från 

Högskolan haft sitt syfte, nämligen att på olika sätt belysa hur samtalet kan användas för att 

optimera betingelserna för elevers litteracitetsutveckling. För vidare beskrivning av projektet 

se Varga (2013a; 2013b) samt forskningsrapport (kommande)
8
.  

 

Under de fyra projektåren är det lärarnas undervisning som den sett ut och utvecklats som har 

varit i fokus. Forskaren har inte styrt undervisningen annat än genom att vid ett tillfälle välja 

en novell att läsa och samtala om. Många olika typer av texter har lästs och diskuterats och 

även om undervisningen har haft huvudsakligt fokus på skönlitteratur har också svenskämnets 

faktatexter samt exempelvis argumenterande texter utgjort underlag för samtal. Texterna har 

valts av lärarna, ibland i samråd med eleverna. När det gäller skönlitteratur har lärarna strävat 

efter att välja texter som inbjuder till diskussion och som kan utmana eleverna, både med 

avseende på svårighetsgrad och på innehåll. Lärarna har också funderat igenom syftet med de 

olika texterna i relation till användning av läsförståelsestrategier och till kursplanens 

skrivningar, exempelvis gällande tolkning av texters budskap, tema och motiv samt texters 

syfte, avsändare och sammanhang. 

 

Med hänvisning till Reichenberg (2008a) som synliggör att det är viktigt att lärare fortbildas 

om läsundervisning bör poängteras att lärarna kontinuerligt fortbildats av forskaren. Fokus har 

                                                 
7
 Hösten 2013 genomfördes en omorganisation, vilken innebär att de lärare som deltagit nu undervisar i årskurs 

sju till nio eller fyra till sex. 
8
 Då projektet ännu inte avslutats är forskningsrapporten endast påbörjad och saknar för närvarande titel.  
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legat på forskning gällande läsförståelse och läsförståelsestrategier samt samtalsstrategier. 

Bland annat har Tengbergs (2011) avhandling, Langer (2005) och delar av Westlund (2009) 

studerats och diskuterats. Lärarna har även tillsammans med forskaren läst och diskuterat 

forskarens artiklar (Varga 2013a; 2013b) både i ett tidigt skede och när artiklarna publicerats. 

En viktig del av projektet har varit videoupptagningar av litteratursamtal i de båda klasserna, 

vilka har studerats och diskuterats tillsammans med forskaren. Allt detta har givetvis påverkat 

och utvecklat lärarnas undervisning, något som de själva konstaterat. Under projektets gång 

har lärarna periodvis, i första hand under det första projektåret, fört så kallad kunskapsjournal. 

Kunskapsjournalen är en form av yrkesdagbok där olika undervisningssekvenser beskrivs 

kortfattat och reflektioner kring dessa antecknas. Reflektionerna har diskuterats och legat till 

grund för utvärdering i lärargruppen. 

 

Mot bakgrund av tidigare forskning har lärarna på olika sätt undervisat om ett antal strategier 

för att utveckla elevernas läsförståelse och tolkning. Varga (2013a; 2013b) har närmare 

beskrivit olika aspekter av lärarnas arbete och har exempelvis synliggjort hur lärarna genom 

att använda det hon benämner olika talhandlingar: 

 
erbjuder eleverna stöd i att identifiera, tillämpa och befästa läsförståelsestrategier, motivera 

och belägga sina tolkningar, internalisera ett ämnesrelaterat språk i det egna ordförrådet 

samt utveckla metakognition (Varga 2013b, s. 1) 

 

Varga (2013b) betonar att de förmågor som lärarna via dessa talhandlingar stödjer eleverna att 

utveckla ingår i ”en utvecklad läskompetens” (s. 16), som behövs bland annat för fortsatta 

studier. Lärarna som deltagit i projektet har valt att inte utgå från endast en metod eller ett 

specifikt program för att utveckla elevernas läsförståelse, utan de har i stället successivt 

utvecklat ett sätt att arbeta med läsning och läsförståelse som inkluderar aspekter från olika 

metoder och forskare (se bilaga 3 för en kortfattad sammanställning). 

 

De olika reflektionerna och diskussionerna under projektåren bär jag som deltagande lärare 

givetvis med mig in i min egen studie i form av det jag vill kalla en utvidgad förförståelse 

gällande just de litteratursamtal som ligger till grund för min studie. Detta kommer jag att 

diskutera vidare i min metoddiskussion. 
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Teoretiskt ramverk  
Många metoder för litteratursamtal liksom forskning om litteratursamtal utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv och refererar då ofta till Vygotskij. Elevers lärande ses som 

ingående i en social och kulturell kontext. Centralt är tanken om den proximala 

utvecklingszonen, som kortfattat kan beskrivas som förmågor som en elev ännu inte klarar av 

på egen hand men förväntas kunna nå med hjälp av en lärare eller en annan elev som kan 

utgöra en samtalspartner. Detta framförs ofta som motiv för elevledda litteratursamtal (se 

exempelvis Andreassen & Bråten 2011; Clark 2009; Evans 2002). Reichenberg (2008b) 

betonar att gemensam läsning och samtal är ”ett nödvändigt arbetssätt på väg mot den 

självständiga läsningen” (s 68). Även begreppet scaffolding
9
 (Bruner 2002) är centralt i synen 

på samtalets roll för att stödja elevers läsutveckling.  I samband med litteratursamtal kan en 

stödstruktur exempelvis vara att läraren tydligt visar hur en läsförståelsestrategi kan tillämpas, 

med målet att eleven successivt lär sig att tillämpa strategin på egen hand. För lärarna i det 

tidigare beskrivna projektet har ovanstående synsätt på scaffolding varit centralt och de har 

därför i undervisningen växlat mellan lärarledda litteratursamtal i helklass och elevledda 

litteratursamtal i mindre grupper. En förhoppning hos dessa lärare har varit att kunskaperna 

från svenskundervisningen skall bli alltmer kontextoberoende och i ett längre perspektiv 

förbereda för fortsatta studier.  

 

Min avsikt är att med hjälp av elevers resonemang bidra med ytterligare förståelse av 

högstadiets litteratursamtal, såväl elevledda samtal i mindre grupper som lärarledda samtal i 

helklass. Flertalet studier av skolans litteratursamtal utgår som nämnts ovan från ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande. Mot bakgrund av att en förhoppning hos lärarna i det 

tidigare beskrivna projektet har varit att stödja elevernas kunskapsutveckling i riktning mot ett 

ökat kontextoberoende har jag i stället tagit ställning för att använda mig av begrepp hämtade 

från Bernsteins kodteori (Bernstein 2000), i första hand begreppen vertikal och horisontell 

diskurs (Bernstein 1999) samt begreppet inramning (Bernstein 2000). Dessa begrepp har på 

olika sätt använts av exempelvis Berggren (2013), Norlund (2009; 2013), Love & Simpson 

(2005) samt Bourne (2003). Jag tar även stöd i Matons (2009) begrepp cumulative learning 

och semantic gravity. Ett sådant angreppssätt har så vitt jag kunnat finna inte använts för att 

studera högstadiets litteratursamtal, men kan ge möjlighet att fånga aspekter som inryms i 

studiens syfte och frågeställningar. Morais (2002) konstaterar att: 

 
Bernsteins´s theory has provided concepts to define learning in social contexts and the 

interaction that occur in them that may be used to create contexts where children are active 

learners (s. 559). 

 

Bernsteins teorier ingår i en utbildningssociologisk tradition, där ett av målen är social 

förändring. En sådan förändring kan vara i vilken utsträckning elever med olika social 

bakgrund genom skolans undervisning ges tillträde till en mer akademiskt inriktad diskurs. 

Inom svensk skolforskning har Bernsteins teorier främst använts för att studera skillnader 

mellan olika gymnasieprogram. Nylund och Rosvall (2011) diskuterar med hjälp av 

Bernsteins begrepp vertikal och horisontell diskurs hur ungdomar på gymnasiets 

yrkesinriktade program genom den kunskap de erbjuds utestängs från ”vertikala diskurser, 

från kunskap som ger makt” (s. 81) och Norlund (2009) visar hur elever på yrkesinriktade 

program respektive teoretiska program ges olika förutsättningar att inom 

svenskundervisningen tillägna sig kritisk sakprosaläsning. Forskningens fokus på gymnasiet 

                                                 
9
 Det engelska ordet ”scaffold” betyder byggnadsställning och syftar på olika former av stödstrukturer som 

läraren bygger upp i en undervisningssituation. 



14 

 

kan på många sätt förklaras av den homogenitet som tycks råda i rekryteringen till olika 

gymnasieprogram, en homogenitet som Nylund och Rosvall (2011) synliggör. Grundskolan är 

idag en relativt heterogen undervisningsmiljö även om ett antal av de senaste årens 

skolreformer, exempelvis det fria skolvalet, delvis förändrat detta i riktning mot en mer 

homogen miljö (se exempelvis Dahlstedt 2007). Dahlstedt beskriver hur ett återkommande 

tema i debatter som förts i anslutning till skolreformer ”har varit risken för ökad segregation 

och differentiering” (s. 29). Jag ser litteratursamtal som ingående i en undervisningskontext, 

där elever oavsett social bakgrund skall erbjudas möjlighet att utveckla förmågor som kan ge 

tillträde till olika språkliga och litterära repertoarer som efterfrågas både i skolans värld och 

av samhället i stort.  

 

Bernsteins teoribildning har ibland betraktats som svårtillgänglig och har också lett till olika 

tolkningar (Muller 2004). Bernstein själv kommenterade och utvecklade kontinuerligt de olika 

begrepp som ingår i teorin, något han själv också påtalat: 

 
This present paper is concerned with filling out and extending the sketches adumbrated in 

earlier work in a more accessible form” (Bernstein 1999, s. 157).  

 

I ovanstående citat syftar Bernstein på hur begreppsparet vertikal och horisontell diskurs 

vidareutvecklats och tydliggjorts. Bernsteins begrepp har fortsatt vidareutvecklats av andra 

forskare (se exempelvis Maton 2009 för en diskussion om bland annat vertikal och horisontell 

diskurs) och använts i olika sammanhang som har med undervisning att göra.  

 

Ett starkt skäl för mig att ta ställning för att använda mig av begrepp från Bernstein i min 

analys av elevers resonemang om skolans litteratursamtal i en tid då elevers läsförmåga 

debatteras är att tidigare forskning, bland annat Moss (2002), Bourne (2003) och Norlund 

(2009), framhåller att Bernsteins teoribildning kan vara särskilt lämpad för att studera frågor 

som har med läsning att göra. Ytterligare ett skäl är att Asplund Carlsson (2012) synliggör att 

Bernsteins teorier under de senaste åren varit föremål för ett ökande intresse och hon betonar 

att detta har sin grund i att frågor som rör klassrumsinteraktion och barns och ungdomars 

lärande inom förskola och skola inte kan ”frikopplas från samtida sociala och 

utbildningspolitiska rörelser” (s. 204), ett område där Bernsteins verktyg blir särskilt 

användbara. Nedan redogörs för de begrepp som ligger till grund för min analys. 

Vertikal och horisontell diskurs 
Jag kommer i första hand att ta stöd i begreppsparet vertikal och horisontell diskurs 

(Bernstein 1999) i min analys av elevers resonemang om högstadiets litteratursamtal. 

Begreppsparet utvecklades för att skapa en möjlighet att differentiera både inom och mellan 

de båda kunskapsformer som av Bernstein och av andra sågs som rådande och som han när 

det gäller ”the educational field” (s. 158) benämner school(ed) knowledge respektive common 

sense knowledge. Bland annat Moss (2000) har visat att begreppsparet är användbart för att 

analysera frågor relaterade till elevers litteracitet. 

 

Bernstein (1999) beskriver skillnaderna mellan vertikal och horisontell diskurs som att olika 

former av kunskap kommer till uttryck i de olika diskurserna. Den horisontella diskursen sägs 

av Bernstein bestå av en form av ”common sense knowledge (s. 159), en form av 

vardagskunskap. Bernstein förtydligar: 

 
in the case of horizontal discourse, its `knowledges´, competences and literacies are 

segmental. They are contextually specific and `context dependent´, embedded in ongoing 
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practices, usually with strong affective loading, and directed towards specific immediate 

goals (s. 161). 
 

I den horisontella diskursen är alltså kunskaper starkt uppdelade, segmenterade, och 

kontextberoende och betraktas därmed inte som automatiskt överförbara till andra kontexter 

och de kan därigenom inte heller antas bidra till social förändring. 

 

Den vertikala diskursen kan i stället beskrivas som en form av mer specialiserad kunskap: 

 
[…] it takes the form of a series of specialised languages with specialised modes of 

interrogation and specialised criteria for the production and circulation of texts, as in the 

social sciences and humanities (s. 159). 

 

Vertikal diskurs kännetecknas enligt Bernstein bland annat av att vara mindre 

kontextberoende och av att kunskaper och förmågor kan föras över och användas i andra 

sammanhang än det ursprungliga. De förmågor som elever använder sig av i samband med 

litteratursamtal, bland annat läsförståelsestrategier och samtalsstrategier, kan därför ses som 

tillämpbara i nya kontexter som har med läsning och samtal att göra. Därigenom möjliggörs 

också en social förändring i form av tillträde till olika för eleverna nya sammanhang där en 

vertikal kunskap är giltig, exempelvis akademiska studier.  

 

Marsh (2007) framhåller att det under ett antal år har setts som önskvärt att involvera elevers 

egna kulturella intressen i undervisningen, vilket kan ses som en vilja att integrera den 

horisontella vardagsdiskursen med den vertikala diskursen. Bourne (2003) betonar dock att 

den vertikala diskursens skolkunskap har en särställning i samhället och att det därför är av 

vikt att genom undervisning stödja elever i att få tillträde till alla diskurser: 

 
In order to develop ways of analysing the world and their own position in society, and to 

`voice themselves´ using, and in the processes perhaps transforming, all the discourses 

available to them (s. 518). 

 

Att skolans undervisning förväntas stödja alla elever poängteras också av Morais (2002), som 

framhåller att ”there are knowledges and competences of a high order to be learned by all 

children” (s. 561) och att skolans uppgift är att göra dessa kunskaper och förmågor 

tillgängliga för alla elever.  

 

Även om Bernstein (1999) inte själv såg de olika diskurserna vertikal och horisontell som 

skarpt avgränsade har de ofta kommit att uppfattas så, vilket Maton (2009) diskuterar:  

 
Bernstein´s mapping of knowledge can be criticised for offering dichotomous ideal types 

whose differences are too strongly drawn (s. 45).  

 

Maton (2009) använder begreppet semantic gravity (s. 46)
10

 för att beskriva i vilken grad 

mening är kontextberoende, avseende en social och kulturell kontext. En sådan kontext skulle 

i samband med litteratursamtal exempelvis kunna utgöras av elevers sociala bakgrund såväl 

som av ett klassrum, en undervisningssituation eller olika gruppkonstellationer men också av 

de texter som väljs. Berggren (2013) resonerar om ”dominerande pedagogisk diskurs” (s. 45) 

för att synliggöra att enskilda diskurser kan framträda i olika hög grad gällande hur lärare och 

elever resonerar om engelskundervisning och jag kommer att använda mig av begreppet 

närmande till en vertikalt orienterad diskurs för att beskriva hur elever resonerar om 

                                                 
10

 Jag väljer att översätta begreppet med semantisk tyngd.  
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litteratursamtal. Utifrån den vertikala diskursens särställning (Bourne 2003) kan ett sådant 

närmande betraktas som önskvärt. 

 

Maton (2009) för med utgångspunkt i Bernsteins teorier fram ett behov av en mer flexibel 

skala för att synliggöra det han benämner cumulative learning (se exempelvis s. 44), vilket 

innefattar kunskapers överförbarhet från ett ämne till andra kontexter. Cumulative learning 

står i motsatsförhållande till det Maton benämner segmented learning. Maton beskriver 

cumulative learning i termer av en svagare semantisk tyngd än segmented learning:  

 
cumulative learning depends on weaker semantic gravity and segmented learning is 

characterized by stronger semantic gravity constraining the transfer of meaning between 

contexts (s 46). 

 

Enligt Maton kan  

 
different discourses and knowledge structures (as well as curriculum structures and forms 

of learning) [can] then be recast in a less dichotomous fashion as representing points on a 

continuum; that is, as realizations of different degrees of semantic gravity (s. 46) 

 

I sin analys beskriver Maton svagare semantisk tyngd bland annat som bestående av en 

förmåga till abstraktion och generalisering. Maton framhåller ett behov av fortsatt forskning 

när det gäller kunskapers överförbarhet, innebärande ett utforskande av  

 
the roles played by different forms of pedagogic practice and classroom interaction, as well 

as the different orientations to meanings students bring with them to education (s. 55). 

 

Norlund (2013) har utvecklat ett analysverktyg i vilket hon använder begreppsparet vertikal 

och horisontell diskurs för att analysera olika aspekter av klassrumsdebatter. Enligt Norlund 

är en stor del av innehållet i analysverktyget ”generellt och applicerbart på en mängd 

situationer” (s. 35). Jag menar att klassrumsdebatter är ett fenomen som kan sägas ha likheter 

med främst elevledda litteratursamtal i mindre grupper och har försökt att tillämpa delar av 

det Norlund beskriver som kännetecknande för de olika diskurserna i min analys. Norlund 

betonar att vertikal diskurs i samband med klassrumsdebatt ”fordrar en interaktionsteknik som 

för debatten framåt” (s. 43) medan klassrumsdebatter inom en horisontell diskurs ses som 

”interaktionstekniskt sett [är] mer oorganiserade”, vilket i föreliggande studie kan relateras till 

hur eleverna resonerar om samtalsstrategier och om att kunna leda samtal samt till ett 

observerat litteratursamtal.  

 

I tabell 1, vilken inspirerats av Norlunds (2013) analysverktyg och av Matons (2009) 

resonemang om semantic gravity och cumulative learning, sammanfattas vad som skulle 

kunna känneteckna vertikalt orienterad respektive horisontellt orienterad diskurs i samband 

med högstadiets litteratursamtal. Tabellen synliggör aspekter som kan relateras till samtalens 

innehåll såväl som till dess form och utgår även från vad tidigare forskning visat gällande 

skolans litteratursamtal. I min analys av elevernas resonemang om högstadiets litteratursamtal 

tar jag stöd i tabellen. En risk med att placera begreppsparet i en tabell är att diskurserna 

framstår som skarpt avgränsade motpoler, vilket inte är min avsikt. Bernstein har dock själv 

presenterat de viktigaste skillnaderna mellan vertikal och horisontell diskurs i tabellform 

(Bernstein 1999, s. 162).  
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Tabell 1: Kännetecknande för högstadiets litteratursamtal i en vertikalt respektive horisontellt 

orienterad diskurs. Med hjälp av tabellen analyseras elevers resonemang om såväl elevledda 

litteratursamtal i mindre grupper som litteratursamtal i helklass, samt ett elevlett 

litteratursamtal i mindre grupp.  

Högstadiets litteratursamtal i en vertikalt 

orienterad diskurs: 

 

Högstadiets litteratursamtal i en horisontellt 

orienterad diskurs: 

 

Synliggör ett kontextoberoende förhållningssätt 

(Bernstein 1999) innebärande möjlighet till 

överföring till andra kontexter, exempelvis i form 

av andra ämnen. 

 

Förmåga att abstrahera och generalisera. 

 

Synliggör ett kontextberoende förhållningssätt 

innebärande exempelvis att litteratursamtalen 

endast relateras till svenskämnets texter. 

Synliggör ett analytiskt förhållningssätt, orsak 

och verkan (Nylund & Rosvall 2011; Norlund 

2009), gällande den egna läsförståelsen. 

 

Synliggör ett metakognitivt förhållningssätt med 

medvetna val av läsförståelsestrategier och en 

medvetenhet om dessas betydelse. 

 

Synliggör en medvetenhet om att olika texter kan 

relateras till varandra samt betraktas ur olika 

synvinklar.  

 

Den egna läsförståelsen tas för given eller 

diskuteras inte. 

 

 

Läsförståelsestrategier används men sällan 

medvetet.  

 

 

De egna vardagserfarenheterna utgör huvudsaklig 

bas för analys av texter. 

 

Innehåller ett specialiserat språk relaterat till 

litteratursamtal, exempelvis: 

 begrepp för läsförståelsestrategier  

 litteraturvetenskapliga begrepp 

 begrepp för samtalsstrategier 

 

Innehåller ett vardagligt språk med avsaknad av 

specialiserade begrepp relaterade till 

litteratursamtal. 

Synliggör en interaktionsteknik (Norlund 2013) 

som kan föra samtalet framåt, exempelvis att 

motivera sina resonemang om texter och be andra 

motivera (Mercer 1996, min översättning). 

 

Synliggör ett metakognitivt förhållningssätt med 

medvetna val av samtalsstrategier och en 

medvetenhet om dessas betydelse. 

 

En interaktionsteknik som för samtalet framåt 

synliggörs inte och samtalen kan komma att likna 

monologer mer än samtal (Berne & Clark 2006). 

 

 

Samtalsstrategier används men sällan medvetet. 

Utvärderingsbart: 

 utvärderas utifrån tydliga kriterier 

 prövas exempelvis i samband med 

nationella prov  

 

Utvärderas inte eller endast informellt utan 

koppling till exempelvis styrdokumentens 

kunskapskrav. 

 

Inramning 
I min analys tar jag även hjälp av Bernsteins begrepp inramning (Bernstein 2000) för att fånga 

elevernas resonemang om högstadiets litteratursamtal. Begreppet har av exempelvis Bourne 

(2003) och Norlund (2009) använts i samband med studier kopplade till elevers läsning.  
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Med hjälp av begreppet inramning synliggörs vem som har kontroll över undervisningen, 

lärare eller elev. Inramning brukar beskrivas som stark eller svag. Stark inramning betyder att 

läraren kontrollerar undervisningen och kommunikationen i klassrummet:  

 
Where framing is strong, the transmitter [läraren] has explicit control over selection, 

sequence, pacing, criteria and the social base (Bernstein 2000, s. 13). 

 

Svag inramning innebär däremot att eleverna själva har en större kontroll över de faktorer 

som Bernstein betonar:  

 
Where framing is weak, the acquirer has more apparent control (I want to stress apparent) 

over the communication and its social base (s. 13). 

 

I samband med litteratursamtal kan väsentliga inramningsfaktorer antas vara samtalens 

organisering samt urval av texter att diskutera, varför jag i min analys väljer att ha fokus på 

dessa faktorer. Bernstein poängterar att inramningen kan vara stark med avseende på en faktor 

men svag med avseende på en annan. Ett antagande från min sida är att undervisning som ger 

stöd för samtliga elever, oberoende av social bakgrund, kan organiseras på ett sätt som gör att 

den bidrar till att öppna upp för tillträde till en vertikalt orienterad diskurs. I föreliggande 

studie analyseras inte undervisningen, men elevernas resonemang kan antas synliggöra 

litteratursamtalens inramning. Berggren (2013) använder begreppen svag och stark diskursiv 

inramning, för att resonera om vem som har kontroll över ”pedagogisk kommunikation, dess 

innehåll och därigenom undervisningens organisering” (s. 41), vilket jag menar kan kopplas 

till min studie. Berggren förklarar att stark diskursiv inramning innebär att läraren dominerar 

när det gäller kontroll över innehåll och organisering, medan en svag diskursiv inramning 

låter eleverna vara med och ha kontroll över dessa faktorer. Certo et al. (2010) lyfter fram 

behovet av att lyssna till elevers röster för att nå förståelse av hur elever ”take ownership of 

their learning in literature discussion groups” (s. 245). Jag menar att detta citat kan motivera 

en analys av elevers resonemang om litteratursamtal med hjälp av begreppet inramning, 

relaterat till vem som har kontroll över undervisningens organisering och urval.  

 

Begreppet inramning kopplas ofta samman med klassifikation (Bernstein 2000). 

Klassifikation handlar om gränser och kan i likhet med inramning beskrivas som stark eller 

svag. Stark klassifikation innebär exempelvis en undervisningskontext med skarpt avgränsade 

ämnen medan det i en undervisningskontext där klassifikationen är svagare kan vara ett 

närmare samarbete mellan ämnen. Morais (2002) framhåller att det hon benämner ”mixed 

pedagogic practises” (s. 568) med avseende på svag eller stark klassifikation och inramning 

tycks vara en framgångsrik väg för att stödja alla elevers lärande. Det finns aspekter av 

begreppet klassifikation som skulle kunna relateras till min studie, exempelvis har samtalen 

genomförts i en relativt starkt klassificerad undervisningskontext med förhållandevis tydliga 

gränser mellan ämnen och dess texter. Jag har dock tagit ställning för att i likhet med 

exempelvis Love och Simpson (2005) endast använda begreppet inramning.  

 

En invändning mot mitt val att använda begrepp från Bernsteins teori skulle kunna vara att jag 

endast har tillgång till empiri i form av elevers yttranden samt till ett observerat elevlett 

gruppsamtal. Jag har inte heller vägt in olika sociala aspekter i form av exempelvis 

socioekonomiska förhållanden. Mot bakgrund av den debatt som idag förs om elevers resultat 

gällande läsförståelse och i ett sammanhang där grundskoleutbildning riskerar att bli allt 

mindre likvärdig (Dahlstedt 2007) är min förhoppning att mitt val av teori ändå kan bidra med 

ytterligare förståelse av högstadiets litteratursamtal, utifrån elevperspektiv.  
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Metod och genomförande  
I kommande avsnitt redogörs för studiens urval och genomförande samt för de etiska 

överväganden som gjorts. Vidare beskrivs hur intervjuerna transkriberats och analyserats. 

Slutligen redogörs för studiens trovärdighet. 

Urval 
Studiens urval är två klasser i årskurs nio på en normalstor västsvensk skola i ett mindre 

samhälle på landsbygden, vilka under fyra år deltagit i det skolutvecklings- och 

följeforskningsprojekt med fokus på litteratursamtal som tidigare har beskrivits på sidorna 11-

12. I klasserna går sammanlagt 34 elever; 21 pojkar och 13 flickor. Två svensklärare 

undervisar i varje klass, en med huvudsakligt ansvar och en som deltar vid ett lektionstillfälle 

per vecka. Detta har varit fallet under de fyra år som projektet pågått, vilket exempelvis 

möjliggjort lärarnärvaro i elevledda samtalsgrupper.  

 

Efter att eleverna samt deras vårdnadshavare tillfrågats om deltagande i föreliggande studie 

(se bilaga 2) valde två elever att inte delta. Sju elever lämnade inte in blanketter för 

godkännande, vilket ledde till att inte heller dessa elever kunde inkluderas i studien. 

Sammantaget återstod då 25 elever, 15 pojkar och 10 flickor. Genom ett slumpmässigt urval 

ur de båda klasserna valdes nio elever ut för enskild intervju. I samband med intervjutillfället 

tackade ytterligare en elev nej, varför förfrågan då gick till nästa namn på klasslistan. 

Eftersom jag själv är en av de lärare som deltagit i projektet intervjuar jag i min studie alltså 

elever som jag själv har undervisat, vilket kommer att diskuteras vidare i avsnittet 

Metoddiskussion. Då jag inte kommer att analysera intervjuerna utifrån ett genusperspektiv 

anger jag inte här andel pojkar och flickor i de genomförda intervjuerna. Jag har därför även 

valt att använda namn som kan betraktas som könsneutrala och pronomenet ”hen”. Jag 

motiverar detta med att ett sådant tillvägagångssätt kan bidra till elevernas konfidentialitet. 

Etiska överväganden 
I studien följs Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet 2011). Elevernas 

vårdnadshavare har informerats skriftligt och deras liksom elevernas samtycke har inhämtats 

(bilaga 2). Eleverna har också informerats om att de när som helst kan avbryta sitt deltagande 

i studien, vilket de även påmindes om i samband med intervjutillfället. Jag informerade i 

samband med intervjuerna om studiens syfte och förklarade att de intervjuade skulle ges 

fingerade namn. Också skolledningen har informerats om studiens syfte och metod och har 

gett sitt godkännande. 

Studiens genomförande 
I föreliggande studie har jag använt mig av en form av triangulering med syfte att stärka 

studiens trovärdighet och verifiera data. Individuella elevintervjuer kompletteras med en 

gruppintervju, samt med observation av ett elevlett litteratursamtal i mindre grupp.  

Intervjuer  

Det finns olika slags intervjuer och bland annat Aspers (2011) förklarar att intervjuer kan vara 

olika hårt styrda och ha olika hög grad av struktur. Intervjuer är vanligt inom olika former av 

skolforskning och blev för mig ett naturligt val för att fånga elevers resonemang om 

litteratursamtal. Att föreliggande studie har genomförts med utgångspunkt i det tidigare 

beskrivna projektet, vilket är inspirerat av aktionsforskning, är givetvis något som också har 

påverkat den metod jag valt att använda för min studie. Inom aktionsforskning är intervjuer ett 
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av flera verktyg (Rönnerman 2004). Jag har även hämtat inspiration från etnografisk 

forskningsansats, vilket motiveras av att projektet pågått under så lång tid som fyra år. I 

etnografiska studier används i synnerhet tematiska intervjuer (Aspers 2011). Jag strävade efter 

att genomföra tematiskt öppna intervjuer, vilka av Aspers beskrivs som intervjuer öppna för 

”det konkreta fältet och liknar samtalets logik” (s. 140). Jag har i detta val utgått från ett 

antagande att elever föredrar mer samtalsliknande former än en intervjuform som har starkare 

drag av vad som skulle kunna tolkas som ett förhör. Jeffrey och Troman (2004) förklarar att 

etnografiska studier över tid kan vara en väg att nå förståelse för sociala och kulturella 

processer, vilket jag menar kan kopplas till elevers deltagande i litteratursamtal och relateras 

till mitt val av teoretiskt ramverk.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) betonar att ”utan en presentation av rådande kunskaper om 

ämnet för undersökningen blir det svårt för både forskaren och läsaren att fastställa om den 

kunskap som erhålls genom intervjuerna är ny, och följaktligen vilket vetenskapligt bidrag 

som forskningen ger” (s.123). De teman som kom att ingå i min intervjuguide (bilaga 1) 

utgick från studiens syfte och frågeställningar samt relaterades till tidigare forskning, vilken 

presenterats i avsnittet Bakgrund. Intervjuguidens teman syftade till att undersöka elevers 

resonemang om litteratursamtal och frågorna inom de olika temana gav möjlighet till 

följdfrågor. Intervjuerna genomfördes under ordinarie skoltid i ett lugnt rum och spelades in 

med hjälp av inspelningsfunktionen på min dator. Direkt efter intervjuerna fördes dessa över 

till ett usb- minne och raderades från datorn.  

 

Utöver individuella intervjuer genomförde jag också en gruppintervju i direkt anslutning till 

ett observerat elevlett litteratursamtal i grupp. Även denna intervju antog samtalsliknande 

former och utgick delvis från mina observationer under litteratursamtalet. Intervjun inleddes 

med att jag bad eleverna enskilt fundera en kort stund på vad de tänkte om det just 

genomförda samtalet. I likhet med de individuella intervjuerna genomfördes gruppintervjun 

under skoltid i en lugn miljö och spelades in på min dator. Jag valde att intervjua dessa elever 

i grupp utifrån antagandet att de tankar eleverna hade om det just genomförda samtalet skulle 

kunna diskuteras och möjligen utvecklas i och med att eleverna hörde vad kamraterna tänkte. 

Observation 

En annan ofta använd metod inom såväl aktionsforskning som etnografiska studier är olika 

former av observation. Studiens huvudsakliga empiri i form av intervjuer kompletteras med 

ett observerat och inspelat elevlett litteratursamtal i mindre grupp. Detta samtal genomfördes 

inom ramen för den ordinarie svenskundervisningen i den klass jag själv inte undervisar. 

Gruppen bestod av fyra elever som tackat ja till att delta i studien och den hade satts samman 

av klassens ordinarie lärare. Inför samtalet informerades och tillfrågades eleverna i enlighet 

med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet 2011). Samtalet genomfördes i ett 

grupprum i närheten av klassrummet och pågick i ungefär 25 minuter. Samtalet föregicks av 

att läraren högläste en version av berättelsen om Tristan och Isolde
11

. Eleverna uppmanades 

att följa med i texten och också göra noteringar inför kommande samtal. I samtalet utgick 

eleverna från dessa noteringar och vid några tillfällen även från ett papper med kortfattade 

samtalsinstruktioner. Samtalet spelades in på min dator och fördes i likhet med intervjuerna 

över till ett usb-minne och raderades från datorn.  

 

                                                 
11

 Tristan och Isolde. I: Husén, Lennart & Lindskog, Runo (red.) (1995). Ess i svenska: högstadiet. Klassisk 

läsebok: för grundskolans senare skede. Stockholm: Natur och Kultur. Ss. 51-59. 
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Då jag själv varit en av de undervisande lärarna i det tidigare beskrivna projektet kan jag 

sägas ha bedrivit kontinuerliga deltagande observationer av litteratursamtal. Inga av dessa 

observationer har dokumenterats i egentlig mening, annat än i sporadiskt förda 

kunskapsjournaler. Dessa observationer kan ses som en del av min förförståelse, något jag 

återkommer till i min metoddiskussion.  

Analys  

I nära anslutning till att intervjuerna och det elevledda litteratursamtalet spelats in lyssnade 

jag igenom dem en första gång. Därefter transkriberades intervjuerna och samtalet ordagrant 

och de pauser, hummanden och liknande som tycktes meningsbärande markerades, liksom 

mina insticksrepliker i samband med intervjuerna. Även mina egna reflektioner finns med i 

det transkriberade materialet. Detta sätt att transkribera beskrivs av Aspers (2011, s. 156) som 

menar att det kan ge ett rikare material och underlätta läsningen av intervjun i samband med 

kodningen. I min transkribering har jag medvetet ändrat ord och uttryck som skulle kunna 

bidra till en identifiering av eleverna, men samtidigt strävat efter en så noggrann återgivning 

som möjligt av det som sägs. För att underlätta för läsaren har kommentarer och 

insticksrepliker strukits i resultatredovisningen. 

 

Direkt efter transkriberingen började mitt kodningsarbete. Aspers (2011) beskriver begreppet 

kod som en definition på hur materialet skall struktureras och en strukturerad kodning sägs 

underlätta den fortsatta analysen. Forskaren avgör vad som är relevant att ha med i ett 

kodschema. Efter en första bakgrundskodning kodade jag materialet med hjälp av 

marginalmetoden (Aspers 2011, s. 184) och gav de olika koderna skilda färger. Trots att jag 

redan under intervjufasen hade som mål att relatera resultatet av intervjuerna till Bernsteins 

teorier använde jag mig i ett första skede av analysen av en induktiv kodning som bygger på 

vad som sägs i intervjuerna och på studiens syfte. Fejes och Thornberg (2009) beskriver hur 

man i en kvalitativ studie i en första analysfas kan lägga teorin åt sidan för att först i en andra 

analysfas analysera resultatet med hjälp av teori som analysverktyg, vilket jag tog fasta på i 

analysen. Exempel på en kod som tidigt gick att identifiera var det jag benämnde nytta med 

olika underkoder, exempelvis läsförståelse och överförbarhet. I mitt fortsatta analysarbete 

fortsatte jag att mot bakgrund av mitt teorival och med hjälp tabell 1 (se s. 17) analysera bland 

annat överförbarhet och hade då till exempel andra ämnen som en underkod, till vilken 

ytterligare underkoder i form av specifika ämnen kunde fogas.  

Trovärdighet 

I min studie har jag strävat efter att uppnå en hög grad av trovärdighet. När det gäller 

kvalitativa studier framhåller Thornberg och Fejes (2009) att det finns olika sätt att betrakta 

och redovisa studiens kvalitet. Olika benämningar används; exempelvis trovärdighet, 

tillförlitlighet och giltighet. Jag väljer den överordnade rubriken trovärdighet för att redogöra 

för dessa aspekter av föreliggande studie. Trovärdigheten i studier där lärare bedriver 

forskning på egna elever har ibland ifrågasatts, när det gäller litteratursamtal exempelvis av 

Tengberg (2011). Det är dock inte något ovanligt tillvägagångssätt och i avsnittet 

Metoddiskussion kommer jag att resonera vidare om hur jag valt att förhålla mig till detta. 

 

Thornberg och Fejes (2009) betonar bland annat att en studies resultat liksom dess slutsatser 

skall vara tydligt framskrivna och väl förankrade i empirin. I likhet med Thornberg och Fejes 

framhåller Kihlström (2007) att en kvalitativ studies giltighet kan relateras till dess 

kommunicerbarhet. Kommunicerbarheten är väsentlig då denna ligger till grund för läsarens 

förståelse av studien. Studiens olika delar bör därför beskrivas noggrant, vilket även är ett 

mått på inre validitet. På så sätt går det att visa att man fångat det som beskrivits i studiens 



22 

 

syfte. Eftersom jag befinner mig i den verksamhet som studeras har jag strävat efter en 

noggrann beskrivning av såväl Bernsteins teorier (Bernstein 1999; 2000) som studiens metod 

och genomförande. Studiens resultat i form av utdrag ur elevintervjuer och elevlett 

gruppsamtal är relativt omfattande, för att ge läsaren möjlighet att förstå min tolkning av både 

resonemang och samtal.  

 

Ett sätt att stärka en kvalitativ studies trovärdighet är även att använda sig av triangulering, 

innebärande att flera verktyg används för att samla in forskningsdata i studiet av ett fenomen, 

i mitt fall högstadiets litteratursamtal. Det huvudsakliga redskapet för empiriinsamling i 

studien utgörs av individuella intervjuer med elever, vilka genomfördes under knappt två 

månader i slutet av vårterminen i årskurs nio. Dessa intervjuer kompletteras med observation 

av ett elevlett litteratursamtal i grupp samt med en gruppintervju, vilket ger ett bredare 

underlag.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) ger exempel på hur man i intervjuer kan ställa frågor inledda 

med ”Kan du beskriva…”. För att undvika korta ja-/nej-svar från eleverna, vilket jag ser som 

en risk med den typen av frågor, har jag i stället försökt välja andra formuleringar som 

förhoppningsvis bjuder in till mer samtalsliknande svar och därigenom bidrar till ett rikare 

underlag, vilket jag menar ytterligare kan stärka studiens trovärdighet. Exempelvis valde jag 

att använda formuleringar som ”Jag skulle vilja att du berättar för mig…” (se intervjuguide, 

bilaga 1). 

 

Ett kriterium på kvalitativa studiers generaliserbarhet sägs av bland annat Thornberg och 

Fejes (2009) vara att läsaren kan känna igen ”resultatets gestaltning i andra situationer” (s. 

231). Min förhoppning är att föreliggande studie kan bidra att lärare kan relatera studiens bild 

av högstadiets litteratursamtal till sin egen verksamhet och att den därigenom kan bidra till 

ytterligare förståelse av sådana samtal. 
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Resultat 
I kommande avsnitt presenteras och kommenteras resultatet av min studie mot bakgrund av 

syftet att med hjälp av elevers resonemang bidra med ytterligare förståelse av högstadiets 

litteratursamtal, såväl elevledda samtal i mindre grupper som lärarledda samtal i helklass. Min 

studie utgår från elevers resonemang, varför jag väljer att presentera relativt omfattande 

utdrag ur de individuella elevintervjuerna och ur den gruppintervju jag genomförde i 

anslutning till ett observerat elevlett litteratursamtal i mindre grupp. Intervjuerna kompletteras 

med utdrag ur detta litteratursamtal. Elevernas resonemang relateras även till det pågående 

skolutvecklings- och följeforskningsprojektet, beskrivet på sidorna 11-12. Eleverna har som 

tidigare nämnts tilldelats fingerade och könsneutrala namn, varpå följer att jag också använder 

det könsneutrala pronomenet hen i min beskrivning av resultatet.  

Närmande till en vertikalt orienterad diskurs  
I sina resonemang framhåller eleverna på olika sätt och i olika grad hur samtalen har bidragit 

till vad jag ser som ett närmande till en vertikal orienterad diskurs (för diskursbegreppet se 

Bernstein 1999), med avseende på faktorer som synliggjorts i tabell 1. Jag använder begreppet 

närmande mot bakgrund av Matons (2009) resonemang om olika grader av kontextoberoende 

samt Berggrens (2013) benämning dominerande pedagogisk diskurs. Ett sådant närmande 

framkommer även vid analysen av det elevledda gruppsamtalet, vilket kompletterar 

intervjuerna. Elevernas resonemang om elevledda litteratursamtal i mindre grupper och om 

litteratursamtal i helklass redovisas tillsammans, då analysen har visat att eleverna ibland 

resonerar om båda samtalstyperna utan att göra skillnad mellan dem.  

Strategier för läsförståelse 

När eleverna resonerar om litteratursamtal synliggörs hos flera av dem ett analytiskt 

förhållningssätt beträffande samtalens värde för den egna läsförståelsen. Att ha ett analytiskt 

förhållningssätt och kunna resonera i termer av orsak och verkan kan ses som ingående i en 

vertikal diskurs (Norlund 2009; Nylund & Rosvall 2011). Att kunna beskriva och resonera om 

de läsförståelsestrategier som man ser som användbara samt medvetet välja strategi synliggör 

ett metakognitivt förhållningssätt och ingår därför i vad jag ser som ett närmande till en 

vertikalt orienterad diskurs gällande litteratursamtal. I de olika intervjuutdragen och citaten 

nedan kursiveras de delar i elevernas uttalanden som kan relateras till olika 

läsförståelsestrategier.  

 

Eleverna i min studie tycks, i likhet med elever i tidigare forskning som haft fokus på elevers 

uppfattning (exempelvis Evans 2002 och Certo et al. 2010), med få undantag överens om att 

samtalen är positiva för deras läsförståelse. Användande av läsförståelsestrategier framhålls 

av exempelvis Sullivan Palincsar & Schutz (2011) och i nuvarande styrdokument (Skolverket 

2011b) som väsentligt för att elever skall kunna utveckla förmågan att förstå och tolka olika 

slags texter. Robin är en av de elever som resonerar om samtalens betydelse för den egna 

läsförståelsen och som då synliggör olika läsförståelsestrategier och hur hen använder dessa: 
 

Eva: Vilken betydelse tycker du att dom här olika samtalen har haft  

för din läsförståelse? 

 

Robin:  Jag tror att, eller jag tycker att samtalen har varit bra för att,  

ja vi har ju lärt oss olika, vi har ju lärt oss olika lässtrategier och  

vem, var, hur [syftar på analysfrågorna] och vi ska tänka på det,  

och det tycker jag är bra. 

 

  […] 
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Robin:  Jag brukar tänka på det innan, kanske när jag ser rubriken så  

  tänker jag, försöker jag få upp en bild i huvudet om boken och det,  

kanske vart och vad kan boken handla om och då blir det oftast,  ja 

ibland blir man ju chockad, det kan va helt, nåt helt annat och så 

ibland kan det ju stämma också. (Intervju 2014-03-05) 

 

I ovanstående utdrag resonerar Robin om några av de olika läsförståelsestrategier som lärarna 

har introducerat och som eleverna på olika sätt erbjudits möjlighet att använda och 

automatisera sedan årskurs sex (se bilaga 3). Robin beskriver främst hur hen använder 

analysfrågorna, men resonerar även om strategierna att förutspå och visualisera, dock utan att 

använda dessa begrepp. 

 

På liknande sätt diskuterar Sam som säger sig gilla det hen benämner ”när vi gör glad gubbe, 

ledsen gubbe”. Sam syftar på Chambers (1998) modell för litteratursamtal (se bilaga 3). Sam 

beskriver även hur hen använder analysfrågorna och använder då också begreppet 

sammanfatta: 

 
Sam: Jag brukar använda analysfrågorna, kan jag tänka efter. Det brukar 

jag göra nästan första, nästan första sidan. För när jag till exempel 

börjar på en ny bok då försöker jag liksom direkt kontrollera efter 

första kapitlet ungefär sammanfatta lite vad det handlar om […]. Det 

kan jag använda så lite det där med glada gubben jag pratade om, ja 

det kan jag också använda, vad jag gillar och inte gillar. Det beror på 

hur mycket jag förstår också. (Intervju 2014-03-05) 

 

Sam resonerar i likhet med Robin också i termer av att förutspå, även om varken Sam eller 

Robin använder begreppet specifikt. 

 

Ännu en elev som betonar samtalens betydelse för den egna läsförståelsen och som framhåller 

användandet av läsförståelsestrategier är Connie. Connie nämner här även samtalsstrategier, 

vilket jag återkommer till:  

 
Eva: Har dom här samtalen haft nån betydelse för din läsförståelse? 

 

Connie: Ja! Jag har lärt mig att använda dom här strategierna mycket mer än 

om vi bara hade suttit ensamma och läst i stället för att vara sådär 

grupper.  

 

Eva:  Och när du säger använda dom här strategierna, vilka…? 

 

Connie:  Läsförståelsestrategierna och samtalsstrategierna. 

 

Eva:  Förklara vad du menar med läsförståelsestrategierna. 

 

Connie:  Det är ju sådär vem, vilka, var, när, vad händer, ja det är ju för det 

mesta, vad jag kommer ihåg just nu. 

 

Eva:  Det är dom du brukar använda? 

 

Connie:  Ja, dom, alltså när man använder dom får, alltså då blir det mycket  

lättare än om man bara läser. (Intervju 2014-04-23) 

 

I samband med det observerade elevledda gruppsamtalet om Tristan och Isolde använder 

eleverna medvetet bland annat läsförståelsestrategin att göra olika slags kopplingar, vilket är 
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en strategi som även tidigare forskning synliggjort att eleverna framhåller som betydelsefull 

(Certo et al. 2010).  

 
Terry:  Kopplar ni den här texten till nån film eller text? 

 

Eli:  Romeo och Julia. 

 

Terry & Toni:  Ja. 

 

Eli:  Men det är också det här olycklig kärlek, dom dör och… 

 

Toni:  Ja båda dör. Det är mycket som är emot att dom ska vara 

tillsammans. (Elevlett litteratursamtal 2014-04-25) 

 

Eleverna fortsätter att diskutera kopplingar och Inge konstaterar likheter med filmen om 

riddaren Arn, främst vad gäller den tid då de olika texterna utspelas: 

 
Eli:  Är det några mer kopplingar? 

 

Inge:   Jag tänkte på den här serien eller filmen om Arn för att… 

 

Eli:  Jaha den ja, men jag har inte sett den. 

 

Terry:  Är det riddarn? 

 

Inge:  Men det är typ en man och en kvinna som blir kära och så måste dom  

skiljas för att dom har gjort nånting, nåt förbjudet, så måste en sättas 

på sådär nunnakloster och en ska ut i strid. Och det är bara för att det 

här, det utspelar sig också under medeltiden.  

  (Elevlett litteratursamtal 2014-04-25) 

 

I den intervju jag genomförde med gruppen direkt efter samtalet framhåller eleverna nyttan av 

att i ett samtal kunna göra olika slags kopplingar. Jag hade uppmanat eleverna att först 

fundera enskilt och anteckna utifrån frågan vad de tänkte om det samtal de just genomfört och 

när Terry får ordet utspinner sig följande samtal: 

 
Terry:  Jag tyckte vi gjorde väldigt bra kopplingar, och många. 

 

[…] 

 

Eva:  Har man nån nytta av att kunna göra kopplingar? 

 

Terry:  Jaa. 

 

Eva:  På vilket sätt då? 

 

Eli: Alltså man kanske ser saker på ett annat sätt, att man ser såhär 

  likheter och man kan dra slutsatser på annat sätt kanske, jag vet inte. 

 

Inge:  Det är ett lättare sätt att förstå texten, på ett annat sätt. 

 

Eli:  Ja, det kan vara film eller vad som helst, så kan man förstå innehållet 

bättre. 

(Gruppintervju 2014-04-25)  

 

Analysen av samma elevledda litteratursamtal visar också hur eleverna gemensamt tar sig an 

den i deras ögon svåra texten om Tristan och Isolde genom att med Berne och Clarks (2006) 
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terminologi gemensamt ”puzzle through ideas in the text” (s. 685). I detta pusslande använder 

eleverna sig av olika läsförståelsestrategier  
 

Terry:  Men det också, som det här med Mark, hette han så, kungen? [övriga 

bekräftar] Det här att han ville döda dom då när hans skogvaktare 

eller vad det var hade upptäckt dom. Men man undrar ju om Tristan 

och Isolde medvetet hade lagt det där svärdet mellan dom så att dom 

inte skulle bli dödade. 

 

Inge:  Ja, jag undrar också lite varför, jag satte ett frågetecken på det, 

varför, varför dom hade lagt svärd mellan sig? Jag förstod, jag 

försökte läsa det men jag förstod faktiskt inte…, jag förstod faktiskt  

inte riktigt den delen. 

 

Eli:  Det är samma med mitt, man förstod inte riktigt det. 

(Elevlett litteratursamtal 2014-04-25) 

 

I detta utdrag är det främst strategin att ställa frågor med syfte att reda ut oklarheter som 

eleverna använder sig av och de återkommer vid flera tillfällen till just den textpassage som 

de här diskuterar. Ytterligare ett exempel på hur eleverna tillsammans reder ut oklarheter 

synliggörs genom följande samtalssekvens:  

 
Eli:  Men jag fattar inte riktigt Isoldes handlingar där. Båda dom var väl 

kära i varandra men hon, på ett sätt som hon känner hat för honom, 

jag vet inte hur jag ska tolka, ja det här att hon ljuger, hon säger att 

det är en svart flagga. 

 

Inge:  Ja det var ju, det finns två olika Isolde. 

 

Terry:  Men Isolde var väl hon med dom vita händerna, som blev hans nya 

fru? För det var Isolde med vita händer och Isolde med det blonda 

håret. 

 

Inge: Ja, precis. 

(Elevlett litteratursamtal 2014-04-25) 

 

Denna samtalssekvens framhålls i den efterföljande intervjun av Toni som exempel på att 

detta var ett bra samtal eftersom förvirringen om två Isolde kunde redas ut: 

 
 Toni:  Ja, jag tyckte att det var ett bra, det var ju väldigt mycket frågor och  

oklarheter som, ja, vi ställde det och så svarade vi genom, alltså en 

person kanske inte visste något som en annan visste, som det där med 

förvirringen om två stycken Isolde. (Gruppintervju 2014-04-25) 

 

Sammantaget synliggörs i flera av intervjuerna en medvetenhet om nyttan med att använda 

olika läsförståelsestrategier, med andra ord ett metakognitivt förhållningssätt, vilket också 

framkommer genom elevernas användning av läsförståelsestrategier i det elevledda 

gruppsamtalet. 

Strategier för samtal 

Norlund (2013) beskriver hur vertikal diskurs i samband med klassrumsdebatt ”fordrar en 

interaktionsteknik som för debatten framåt” (s. 43), vilket i föreliggande studie kan relateras 

till att flera elever framhåller betydelsen av samtalsstrategier och av att kunna leda samtal. 

Analysen av det observerade elevledda litteratursamtalet synliggör passager, där eleverna 

använder en interaktionsteknik som för samtalen framåt i form av olika samtalsstrategier (se 
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exempelvis Mercer 1996 samt Rojas-Drummond & Peon Zapata 2004 för resonemang om 

samtalsstrategier). Att kunna leda samtal är ett centralt innehåll i Lgr11 (Skolverket 2011b) 

och kan därigenom också betraktas som utvärderingsbart, vilket kännetecknar en orientering 

mot en vertikal diskurs (Bourne 2003; Norlund 2013). I intervjuutdragen och citaten nedan 

kursiveras de delar i elevernas uttalanden som kan relateras till olika strategier för samtal.  

 

Inom ramen för det tidigare beskrivna skolutvecklings- och följeforskningsprojektet 

diskuterade eleverna under en lektion vad de menade var grundläggande för ett givande 

litteratursamtal, varpå samtalsstrategier synliggjorda av tidigare forskning presenterades 

(Mercer 1996; Rojas-Drummond & Peon Zapata 2004). Flera av eleverna beskriver i 

intervjuerna hur de använder olika strategier för samtal och de framhåller att de tycker att det 

är bra att ha kunskap om samtalsstrategier. Härigenom synliggörs ett metakognitivt 

förhållningssätt och ett närmande till en vertikalt orienterad diskurs.  På frågan om vad Sam 

tänker om undervisningen om samtalsstrategier betonar hen betydelsen av att kunna fördjupa 

och bredda samtal, vilket i Lgr11 (Skolverket 2011) är ett kunskapskrav för betyget A i 

årskurs nio: 

 
Sam:  Ja, alltså om jag inte hade fått reda på allt det här om breda samtal 

[syftar på att bredda och fördjupa] och fråga vidare så tror jag inte att  

det hade blivit lika lätt att samtala för att då hade man mest suttit och  

pratat. (Intervju 2014-03-05) 

 

I ovanstående citat framkommer att Sam anser sig ha fått kunskaper som kan analyseras som 

ingående i ett närmande till en vertikalt orienterad diskurs. Sam kontrasterar i citatet de 

litteratursamtal som hen deltagit i mot samtal där man utan kunskap om samtalsstrategier 

”mest [hade] suttit och pratat”, vilket antyder att Sam är medveten om att sådana samtal inte 

på samma sätt hör hemma i skolsammanhang. Sådana samtal kan däremot ingå i en mer 

vardagligt orienterad, horisontell diskurs. 

 

I följande intervjuutdrag beskriver Connie fördelar med kunskap om samtalsstrategier och 

förklarar hur dessa kan användas. Connie betonar med hänvisning till att hen föredrar 

elevledda litteratursamtal i mindre grupper att dessa blir mer effektiva: 

 
Connie: Det blir så himla mycket mer effektivt tycker jag. Om man kanske är 

tre, fyra kan man bjuda in varandra mycket lättare än att man är en 

hel klass, ja alla är delaktiga och så. 

 

 Eva: Och när du säger bjuda in, vad menar du då? 

 

 Connie: Alltså så här: Ja vad tycker du? Och så. (Intervju 2014-04-23) 

 

Också i nedanstående intervjuutdrag resonerar Connie om elevledda litteratursamtal i mindre 

grupper och synliggör en aspekt som varit viktig för lärarna. Med stöd i tidigare forskning 

som betonar vikten av att undervisa om strategianvändning (Palincsar & Brown1984; 

Reichenberg 2012) har lärarna inom ramen för samtal i helklass använt sig av olika 

samtalsstrategier och läsförståelsestrategier. Avsikten har varit att skapa stödstrukturer för 

eleverna inför strategianvändning i de elevledda samtalen. 

 
Connie: När man liksom har en lärare och dom hjälper till och så, man lär ju 

sig vad dom gör och när vi hade såhär samtal utan lärare, då var det 

som det satt [skratt] tre stycken lärare kändes det nästan som. 

 

[…] 
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Connie: Man alltså snappar upp det ni gör och så gör man det själv, man 

märker hur bra det går. 

 

 Eva: Vad har du för exempel på det då? 

 

Connie: […] Vi satt där ute tre stycken kompisar […]. Det kändes inte som 

man satt med dom när man hade det här, alltså det var så helt 

annorlunda när man satt där och gav varandra, fördjupade sig och allt 

sånt. Det var jättehäftigt! (Intervju 2014-04-23)  

 

Connie är här tydlig med att gruppen nu klarar sig utan stödstrukturer och kan föra ett 

litteratursamtal på egen hand, men framhåller också att detta har sin grund i att ”man snappar 

upp” hur lärarna gör. Connie synliggör i likhet med Sam ett närmande till en vertikalt 

orienterad diskurs genom medvetenheten om den interaktionsteknik som utmärker 

litteratursamtalen samt också genom att förklara att detta samtal var ”annorlunda”. Min 

tolkning av det senare är att Connie jämför med samtal hen för med kompisar i en mer 

horisontellt orienterad vardagsdiskurs, inom vilken elever kan tänkas diskutera andra texter än 

skoltexterna, innefattande även exempelvis filmer som de sett.  

 

En viktig strategi och interaktionsteknik för att komma vidare i ett litteratursamtal kan vara att 

ta stöd i texten och hitta belägg för en tolkning, vilket nedanstående citat exemplifierar. Att ta 

stöd i texten bidrar till tolkningen av texten, varför detta blir viktigt i just ett litteratursamtal. 

Kommande passage föregås av att eleverna tillsammans har enats om att analysera texten 

bland annat med hjälp av analysfrågorna.  

 
Inge:  Men gifte sig Isolde med dom vita händerna med Tristan sen? 

 

Terry:  Ja, så fattade jag det som. För det stod ju att dom… 

 

Toni:  ”Efter vigseln” 

 

Terry:  Så tappade han ringen och blev påmind att han egentligen ville gifta 

sig med Isolde.  

(Elevlett litteratursamtal 2014-04-25) 

 

Inge, som i ovanstående passage tagit rollen som samtalsledare, ställer en fråga syftande till 

att reda ut en oklarhet, varpå Terry och Toni samspelar för att med hjälp av texten reda ut 

denna oklarhet. Eleverna bygger vidare på varandras yttranden, vilket kan jämföras med 

litteratursamtal i en horisontellt orienterad diskurs där yttrandena mer kan ses som ett antal 

monologer. Här aktualiseras förmåga att leda ett samtal (Skolverket 2011b). Även 

strategierna lyssna på och respektera andras åsikter samt efterfråga andras åsikter och 

tillsammans hitta belägg för dem används av eleverna i denna sekvens (se Mercer 1996 samt 

Rojas-Drummond & Peon Zapata 2004 för resonemang om dessa strategier).  

 

Ytterligare ett exempel på hur eleverna använder samtalsstrategier och också når någon form 

av konsensus ges i följande passage. Att man i ett samtal når konsensus betonas av Rojas-

Drummond och Peon Zapata (2004), men detta kan inte alltid sägas vara applicerbart på 

litteratursamtal då dessa även innefattar en tolkning som kan komma att skilja sig åt mellan 

elever. Utdraget föregås av att eleverna resonerar om ”vem av Isoldarna” (Eli, elevlett 

litteratursamtal 2014-04-25) som vid ett tillfälle blir buren över en eld av Tristan, förklädd till 

pilgrim. Två av eleverna har inte uppfattat att pilgrimen är Tristan:  

 
 Terry: Men det var väl Tristan? 
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 Toni: Ja, det var det. 

 

 Inge:  Nej, alltså jag… 

 

 Eli: Nej. 

 

 Terry: Jo, det var det väl? 

 

 Toni: Jo, det var det. 

 

 Inge:  Var det Tristan som bar henne? 

 

 Terry, Toni: Ja. 

 

 Inge: Jag tror faktiskt inte det. 

 

 Terry, Toni: Joo. 

 

 Inge, Eli: Var det det? 

 

 Inge: Men Tristan var väl hemma vid det här laget? Eller alltså… 

 

 Terry: Nej, men det stod, vänta jag kan… 

 

Toni Det är den sidan, eller så där, det kursiva, ja det här. Nej det är inte 

där. ”Isolde måste genomgå ett prov och Tristan är i hemlighet kvar 

fördröjd, eller förklädd, till pilgrim” [läser i texten]. 

(Elevlett litteratursamtal 2014-04-25) 

  

När det gäller hur gruppen tillsammans hittade belägg för en tolkning som de kunde enas om, 

framhåller Toni i gruppintervjun följande, gällande hur gruppen gick till väga: 

 
 Toni:  […] vi kollade ju på den biten i texten att han förklädde sig till  

  en pilgrim. (Gruppintervju 2014-04-25) 

 

I Tonis beskrivning synliggörs en medvetenhet om strategianvändningen, vilket tyder på ett 

närmande till en vertikal diskurs. 

Användande av begrepp 

Att använda korrekta och specialiserade begrepp kan ses som ingående i en vertikal diskurs 

(Bernstein 1999), vilket även Norlund (2013) framhållit. Till sådana specialiserade begrepp, 

vilka också kan betraktas som en form av ett metaspråk, räknar jag utöver begrepp för 

läsförståelsestrategier även de litteraturvetenskapliga begrepp som eleverna använder samt 

begrepp för samtalsstrategier. Clark (2009) betonar att elever genom att använda ett ”more 

strategic language” (s. 116) kan bli medvetna om sin egen strategianvändning. I 

intervjuutdragen och citaten nedan kursiveras olika begrepp som eleverna använder. 

 

Analysen visar att eleverna använder begrepp för att beskriva och resonera om 

läsförståelsestrategier, vilket har synliggjorts i tidigare avsnitts intervjuutdrag. Exempel på 

sådana begrepp är kopplingar och analysfrågor samt lässtrategier. Chris beskriver även hur 

hen kan ”ta stöd i texten” (intervju 2014-03-12) för att få svar på frågor. Vid ett flertal 

tillfällen resonerar dock eleverna om läsförståelsestrategier utan att använda specifika 

begrepp. När det gäller användande av det jag benämnt litteraturvetenskapliga begrepp är det 

endast ett fåtal sådana begrepp som används av eleverna i intervjuerna och samtalet.  
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Begreppet tolka ingår som ett av de litteraturvetenskapliga begrepp som lärarna har använt i 

sin undervisning och några av eleverna använder också detta begrepp.  I nedanstående utdrag 

använder Kim specialiserade begrepp både för att tala om läsförståelsestrategier och för att 

resonera om tolkning:   

 
Kim:  Tolkningar och kopplingar och sånt där. 

 

Eva:  Tolkningar och kopplingar. Vad syftar du på för tolkningar och 

kopplingar då? 

 

Kim:  Det kan va allt från text till själv-koppling, det kan va allt från text till 

världen-koppling, ja… (Intervju 2014-03-12) 

 

Eli beskriver hur hen inte vet ”hur jag ska tolka” (Elevlett litteratursamtal 2014-04-25) och 

även Chris använder begreppet tolka: 

 
Chris: Jag tycker det är väldigt bra så här lära sig att tolka texter.   

(Intervju 2014-03-12) 
 

Exempel på andra litteraturvetenskapliga begrepp som har aktualiserats i undervisningen är 

bildspråk, liknelse och metafor. I det elevledda litteratursamtalet kommer ett av dessa begrepp 

till användning: 

 
Toni:  Men jag gillade metaforen här i slutet att det var som en buske som 

sänkte sig ner i Isoldes grav eller så från Tristans grav oavsett hur 

mycket dom klippte den så var den likadan eller så. Ungefär deras 

kärlek förblir eller så oavsett hur mycket folk hindrar.  

(Elevlett litteratursamtal 2014-04-25) 

 

I utdraget ovan talar Toni om en metafor, även om hen sedan för att förklara själv gör om 

textens ursprungliga metafor till en liknelse. I det elevledda samtalet resonerar eleverna också 

om när handlingen utspelas.  

 

I undervisningen har lärarna synliggjort författarens betydelse och Charly resonerar om 

”varför just författaren skrev detta” (Intervju 2014-03-19). I intervjuerna använder eleverna 

ytterligare några begrepp, vilket kan exemplifieras med hjälp av Sam som i samma uttalande 

dels namnger en läsförståelsestrategi och därefter använder begreppet huvudperson för att 

förtydliga: 

 
Sam:  […] ungefär sammanfatta lite vad det handlar om, var dom är 

nånstans och vem det handlar om, huvudpersonen då.  

(Intervju 2014-03-05) 

 

Sammantaget tycks få elever närma sig vad som skulle kunna betraktas som en vertikalt 

orienterad diskurs gällande användande av specialiserade begrepp, främst med avseende på 

det jag benämnt litteraturvetenskapliga begrepp. När jag i min systematiska litteraturstudie 

(Hesslow 2014, opublicerad) analyserade tidigare forskning, exempelvis Certo et al. (2010) 

och Clark (2009), utifrån elevers användande av litteraturvetenskapliga begrepp i dessa 

studiers samtalsutdrag framkom ett liknande resultat. Också när det gäller samtalsstrategier 

används endast ett fåtal begrepp av eleverna i min studie.  
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Perspektiv på texten genom litteratursamtal  

Analysen av elevintervjuerna visar att flera av eleverna framhåller att det är positivt att man i 

samtalen får ta del av andras synpunkter och därigenom får tillgång till fler perspektiv på 

texten eller ser på texten ur en annan synvinkel. Att kunna anlägga perspektiv och integrera 

dessa med sin egen förståelse av texten kan ses som ett analytiskt förhållningssätt, vilket 

antyder ett närmande till en vertikalt orienterad diskurs. 

 

Att samtalen har gett möjlighet att genom andras synpunkter få ett vidgat perspektiv på de 

texter som lästs och diskuterats beskrivs bland annat av Chris: 

 
Chris: Och sen kan man diskutera med andra deras synpunkter och åsikter 

om texten eller så, så att man liksom kan få en syn från en annan 

synvinkel på hur andra ser och typ läser dom. (Intervju 2014-03-12) 

 

När det gäller elevernas användande av uttrycken synvinkel och perspektiv skulle detta 

möjligen kunna tolkas som en form av inlärda, mer eller mindre fasta uttryck. I flera fall 

utvecklar dock eleverna begreppet med en form av förklaring till hur de menar. Exempelvis 

Chris utvecklar sitt resonemang genom att förklara att det kan vara bra att samtala om det man 

har läst för att förstå helheten i en text och koppla samman olika händelser. Genom samtalen 

kan man enligt Chris se saker man inte själv tänkte på när man läste texten, vilket ligger i linje 

med tidigare forskning (Certo et al. 2010). 

 

Också Robin betonar att man i litteratursamtalen får det hen benämner ett större perspektiv 

och en större synvinkel på texten: 

 
Robin: Jag tycker om när vi diskuterar i helklass för att då får man lite  

  större perspektiv av vad dom, alla andra tycker och då…  

 

  […] 

 

Eva:  Och helklass, man får andra perspektiv. Tycker du… 

 

Robin:  Och allas tankar och om man funderar över nånting så kan man ju få 

kanske man kan få fler, större synvinkel på texten. 

(Intervju 2014-03-05) 

 

Att samtalen kan bidra med perspektiv på texterna framhålls även av Connie som en 

förklaring till varför hen uppskattar samtalen: 

 
Connie:  Jo, jag har tyckt att dom var bra. Vart bra så här, när ni har sagt att vi 

ska ha, så har jag tänkt sådär YES! Lite så, för ja, man får typ…, om 

man läser sådär vanligt och sen när man kan snacka om boken med 

kompisar då får man typ en annan bild ibland som hjälper en, det har 

vart bra. (Intervju 2014-04-23) 

 

I ovanstående citat tolkar jag Connies uttalande om att man får en ”annan bild” när man pratar 

om boken som ett sätt att uttrycka att man kan få ett annat eller vidgat perspektiv på texten, 

även om Connie är en av de elever som inte använder just detta uttryck. Denna tolkning stärks 

genom Connies fortsatta förklaring:  

 
Connie:  Alltså man har tänkt såhär, om dom till exempel har sagt nånting i 

boken så kanske man inte har uppfattat det på det sättet som ens 

kompisar har gjort och då genom samtalen har man kunnat förklara så 

vad man tyckte och tänkte och då kanske man får, då kanske nånting 
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har blivit jätteviktigt helt plötsligt som man har missat. Så man 

hjälper varandra genom samtalen. (Intervju 2014-04-23) 

 

Sam framhåller att samtalen kan bidra med förståelse när det gäller böcker som hen uppfattar 

som svåra: 

 
Sam: Om det är en svår bok då så kanske nån annan klasskamrat förstår 

det som inte jag förstår och så tvärtom. Om dom inte förstår så 

kanske jag förstår, så kan förklara det för varann. 

(Intervju 2014-03-05) 

 

Sam betonar i likhet med övriga elever som citerats i detta avsnitt möjligheten att i samtalet 

gemensamt resonera sig fram till en förståelse, att ” puzzle through ideas in the text” (Berne & 

Clark 2006, s. 685), vilket kan ge ett vidgat perspektiv på texten. 

 

En läsförståelsestrategi som lärarna har undervisat om i samband med litteratursamtal är att 

låta eleverna själva ställa olika frågor till texten. Charly menar att man genom att diskutera 

egna frågor kan spinna vidare på andras frågor och därigenom lägga märke till nya saker, 

vilket även exempelvis Mio lyfter fram som väsentligt: 

 
Mio:  Det kommer ju olika frågor som inte jag hade frågat, som jag, så jag 

förstår boken bättre. (Intervju 2014-04-02) 

 

Bilden av att andra elevers frågor kan bidra till förståelsen av en läst text bekräftar tidigare 

forskning, exempelvis Certo et al. (2010).  

 

Även i gruppintervjun framhåller eleverna på olika sätt betydelsen av att kunna diskutera 

texter och ta del av andras tankar: 

 
Eli:  Och samtidigt får man höra andras åsikter […] då ser man saker på 

ett annat sätt, jag kanske har nån tanke, så får jag höra nån annans 

tanke så kanske man börjar tänka att, aah, så kanske det är också. 

 

Inge:  Man skapar en helhetsbild när man är flera som har olika bilder 

liksom, av olika texter. 

 

Eva: Och när du säger bilder, hur menar du då? 

 

Inge:  Alltså vissa tänker liksom att den här pilgrimen inte var Tristan och 

nån annan kanske tänkte att det var det så kan man få fram en 

helhetsbild för alla liksom. (Intervju 014-04-25) 

 

Att se saker på ett annat sätt ses av Eli som positivt och jag tolkar även detta uttalande som att 

man kan få nya infallsvinklar och ett vidgat perspektiv på texten genom samtalen. När Inge 

använder uttrycket ”helhetsbild” avser det i detta sammanhang den tolkning som gruppen 

tillsammans gör av texten. 

Överförbarhet mellan olika kontexter 

Bernstein (1999) beskriver den vertikala diskursen som kontextoberoende och Maton (2009) 

använder begreppet cumulative learning för att beskriva hur elevers kunskaper kan vara mer 

eller mindre kontextbundna. Nedan redogörs för hur några av eleverna resonerar om hur de 

kan föra över kunskaper och förmågor från svenskundervisningens litteratursamtal till andra 

kontexter. Eleverna hänvisar främst till vad som kan betraktas som en lokal 
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grundskolekontext i form av andra ämnen och prov de deltagit i. Resonemangen kan dock 

betraktas som giltiga även för en nationell kontext i form av nationella ämnesprov och 

styrdokument.  

Överförbarhet till andra ämnen 

Ett av lärarnas mål med litteratursamtalen har varit att finna vägar att stödja möjligheterna till 

transfer mellan ämnen, vilket ofta diskuterats på seminarier i samband med det tidigare 

beskrivna projektet. Lärarna har konstaterat att elever ofta tycks ha svårt att använda olika 

former av läsförståelsestrategier vid läsning av faktatexter i andra ämnen.  

 

Analysen visar att ett par av eleverna är medvetna om att läsförståelse och användande av 

läsförståelsestrategier inte enbart är kopplad till svenskämnet, trots att jag inte ställde någon 

fråga om detta i intervjun.  Kim är den elev som tydligast betonar överförbarheten:  

 
 Eva:  […] forskning som säger att det är bra för läsförståelsen att  

  samtala om det man har läst. Stämmer det eller vad tycker du? 

 

 Kim: Jag tycker det är bra! Jag tycker att jag har fakta, jag kommer ihåg

  att… jag tänkte på det när vi läste [ohörbart] för några gånger sen. 

 

 Eva:  När du läste…? 

 

Kim: Läste NO-text. Om en sån abstrakt sak tror jag det var, och då tänkte 

jag, då jag inte förstår, då försöker jag ofta summera texten och det är 

en av dom strategierna vi tränar på när vi samtalar, så på det sättet så 

har jag fått hjälp av det i andra ämnen. (Intervju 2014-03-12) 

 

Kim återkommer till den nytta hen tycker sig ha av litteratursamtalen och undervisningen om 

läsförståelsestrategier även senare under intervjun: 

 
Kim: […] i NO:n, för att kunna förstå en text som jag sa innan [ohörbart] 

får man ta analysfrågorna men i SO så är det väldigt bra att också 

kunna koppla för att resonera runt där, så jag brukar ofta tänka på text 

till världen, text till själv, till exempel olika texter om andra 

världskriget […] så koppla samman. (Intervju 2014-03-12) 

 

Kim beskriver sin användning av läsförståelsestrategier och använder vid ett par tillfällen ett 

metaspråk i form av begrepp för namnge de strategier hen ser som betydelsefulla för att förstå 

andra ämnens texter. Kim framhåller kopplingar och analysfrågor men skiljer delvis mellan 

SO- och NO-ämnena genom att framhålla kopplingar som mer relevanta i samband med SO-

texter. Kims resonemang tyder på ett närmande till en vertikalt orienterad diskurs, både vad 

gäller förmåga att analytiskt resonera om användande av läsförståelsestrategier och 

medvetenhet om att dessa kunskaper är överförbara. Också i användandet av specialiserade 

begrepp synliggörs ett närmande till en vertikalt orienterad diskurs.  

 

Även Toni beskriver hur kunskaper från svenskämnets litteratursamtal kan ha en viss 

betydelse för andra ämnen, när hen efter att intervjun egentligen avslutats vill tillägga 

följande: 

 
Toni: Eller vänta lite, det är det att det inte bara har hjälpt i svenskan, det  

hjälper litegrann i SO:n. Vi hade nåt slags muntligt prov på kalla 

kriget. Å andra sidan, där råkade vi komma lite halvt bort från ämnet  

men ändå inte. (Intervju 2014-04-02)  
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I likhet med Kim konstaterar alltså Toni att det är möjligt att föra över svenskämnets 

kunskaper gällande litteratursamtal till SO-ämnena. Till skillnad från Kim är det strategierna 

för samtal mer än strategierna för läsförståelse som Toni beskriver som användbara. Toni 

konstaterar att gruppen avvikit något från ämnet för samtalet, ett muntligt prov på kalla kriget. 

Samtalet äger rum i en annan kontext än den där samtalsstrategier annars är i fokus, vilket gör 

att gruppen inte fullt ut tycks föra över de kunskaper de kan antas ha om samtal. Därigenom 

synliggör Tonis uttalande ett mer kontextberoende förhållningssätt och ligger närmare en 

horisontellt orienterad diskurs än vad Kims resonemang gör. Jag ställer efter ovanstående 

yttrande frågan om Toni också tycker att hen haft nytta av läsförståelsestrategier i sin läsning 

av NO- och SO-texter och får då följande svar, vilket också antyder att Toni rör sig närmare 

en horisontellt orienterad diskurs: 

 
Toni:  Nej dom brukar jag mest bara komma ihåg grovfaktan  och finfaktan 

och så. 

 

Eva:  Okej, vad menar du när du säger grovfakta och finfakta? 

 

Toni:  Alltså helt enkelt den stora helheten läser jag och sen läser jag extra 

på dom pyttesmå detaljerna. (Intervju 2014-04-02) 

 

Att användande av olika läsförståelsestrategier kan ses som överförbart till andra språk 

synliggörs av Connie, som på frågan om när hen använder läsförståelsestrategier säger 

följande: 

 
Connie:  Nästan hela tiden och oavsett ämne så använder jag dom. 

 

Eva:  Oavsett ämne. Nu får du förklara hur du menar. 

 

Connie:  Alltså, om det är någon text, om man tar till exempel engelska så 

  kan man ju använda dom för att förstå texten mycket lättare, så det

   har hjälpt mig en del. 

 

Eva:  Du säger oavsett ämne och så nämner du engelskan. Är det så att 

  det har betydelse även i andra ämnen än språkämnena när du säger  

oavsett ämne? 

 

Connie: Jaa… alltså det är ju lite svårt i till exempel typ matte, men… ja, nä, 

mest i språkämnena hjälper det mycket. (Intervju 2014-04-23) 

 

Till skillnad från Kim menar alltså Connie att hen när det gäller andra ämnen än språk inte har 

någon särskild nytta av läsförståelsestrategier utan att hen då:  

 
Connie: […] kollar bara på texten och så läser jag igenom den och så har jag 

den i huvudet. (Intervju 2014-04-23) 

 

Connies resonemang har likheter med Tonis, genom att båda när det gäller andra ämnen än 

språk säger sig inte ha nytta av läsförståelsestrategier. Å andra sidan kan man tänka sig att 

både Connie och Toni har automatiserat ett antal strategier, vilket av exempelvis Sullivan 

Palincsar och Schutz (2011) beskrivs som målet med undervisning om läsförståelsestrategier. 

Detta ligger dock utanför min analys, då jag inte har undersökt elevernas läsförståelse. I dessa 

tre elevers resonemang synliggörs hos Kim en högre grad av analytiskt förhållningssätt 

genom resonemanget om vilka strategier som är användbara i olika ämnen. Connie och Toni 

kan då tänkas befinna sig längre ifrån en vertikalt orienterad diskurs, genom att de inte på 
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liknande sätt resonerar om sin användning av strategier i termer av explicit synliggjorda och 

benämnda strategier.  

Överförbarhet till prov 

Analysen synliggör även att några av eleverna ser kunskaper från litteratursamtal som 

överförbara till olika provsammanhang. De flesta intervjuer ägde rum efter att eleverna 

genomfört det nationella provet i svenska för årskurs nio och i några fall tog elever själva upp 

denna aspekt, i något fall ställde jag frågan. Tydliga kriterier för utvärdering är en aspekt av 

vertikal diskurs och det faktum att dessa elever nu avslutar sin grundskoletid leder till att 

bedömningskriterier i form av nationella prov och kursplanens kunskapskrav (Skolverket 

2011b) blir extra tydliga. De resonemang som elever för om kunskapers överförbarhet till 

olika provsammanhang kan tolkas som tecken på ett närmande till en vertikal diskurs, när det 

gäller att förstå olika aspekter av utvärdering. 

 

Främst Terry betonar att de litteratursamtal eleverna lett och fört på egen hand kan vara 

nyttiga för prov och i nedanstående utdrag fokuserar Terry på samtalets form: 

 
Terry: Det har ju hjälpt mycket tycker jag, eller då får man ju själv ta tag i  

samtalet och föra det vidare. 

 

Eva:  Kan du förklara vidare hur du menar? Ta tag i samtalet och föra det 

vidare? Hur gör man då? 

 

Terry:  Man ställer frågan till andra, så att dom också kan bli delaktiga och 

det hjälper ju inför nationella och något annat muntligt prov.  

(Intervju 2014-03-26) 

 

Terrys uttalande kan relateras till kunskapskravens formulering om att kunna leda ett samtal 

(Skolverket 2011b). Vid analysen av intervjun med Terry framkommer att hen tycks tolka 

begreppet läsförståelse konkret som mer provliknande skoluppgifter. Terry håller till stora 

delar fast vid denna tolkning genom hela intervjun.  

 
Terry:  Om jag inte hade övat på nånting inför muntliga nationella så hade 

jag ju inte vetat hur det går till eller så, så det är bra att öva och träna. 

 

Eva:  Mm, och då är vi på muntliga nationella. Men för läsförståelse 

överhuvudtaget, för din del med, om du inte förstår en text, har du, 

kan du va hjälpt av det, dom samtal som ni har haft?  

 

 […] 

 

Terry:  Men det är bara jag som tänker om jag ska göra en läsförståelse. 

 

Eva:  Ja, det är det, men jag tänker om du också ska förstå en alldeles 

vanlig, alltså en bok du läser, om samtalen vi har haft i skolan, för det 

är det forskningen säger, att samtalar man i skolan om texter så blir 

elevernas förmåga att läsa texter själva bättre. Tror du att det kan va 

så eller tror du inte på det?   

 

Terry:  Nej, jag tror inte att det hänger ihop riktigt.  

 

[…] 

 

Terry:  Inte om jag pratar, för det är ju fortfarande vad jag tänker. 

 (Intervju 2014-03-26) 
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I Terrys resonemang ovan synliggörs en form av närmande till en vertikalt orienterad diskurs 

gällande samtalets överförbarhet till prov och en medvetenhet om att förmåga att samtala 

utvärderas. Samtidigt kan Terrys resonemang också tolkas som ett horisontellt orienterat 

förhållningssätt genom att hen inte tycks betrakta läsförståelse som överförbar till andra 

kontexter än de specifika texterna. 

 

Även Charly är medveten om att litteratursamtalen kan ha betydelse för prov. Charly 

fokuserar i likhet med Terry på det nationella provet och betonar på frågan om hen hade nytta 

av litteratursamtalen: 

 
Charly:  Ja, det hade jag, annars hade jag inte förstått nånting på hela provet. 

 

Eva:  Oj! Vad var det du gjorde då, som gjorde att du…? 

 

Charly:  Jag tänkte efter på hur, vem, var och varför, frågorna.  

(Intervju 2014-03-19) 

 

I Charlys resonemang är det alltså till skillnad från i Terrys läsförståelsestrategier som betonas 

som användbara i samband med prov och överförbara från en kontext till en annan. 

 

Sammanfattningsvis har analysen visat att elevernas resonemang kan relateras till vad jag i 

tabell 1 på sidan 17 har beskrivit som kännetecknande för vertikalt orienterad diskurs 

respektive horisontellt orienterad diskurs i samband med högstadiets litteratursamtal. I 

intervjuutdragen såväl som i det observerade litteratursamtalet synliggörs att elever använder 

och resonerar såväl om läsförståelsestrategier som om samtalsstrategier.  När det gäller ett 

specialiserat språk använder eleverna begrepp främst för att beskriva olika 

läsförståelsestrategier. Flera av eleverna tycks medvetna om att samtalen syftar till att de skall 

lära sig något, exempelvis att tolka olika texter eller att föra samtal. Några av eleverna 

resonerar också om kunskapernas överförbarhet till andra kontexter.  

Litteratursamtalens inramning  
När elevernas resonemang analyserades med inspiration från Bernsteins begrepp inramning 

(Bernstein 2000) framkom ytterligare dimensioner med avseende på litteratursamtal. De delar 

av inramningen som främst går att relatera till elevernas resonemang är organisering och 

urval. Analysen visar att eleverna när det gäller samtalens inramning nästan undantagslöst 

resonerar om att samtalens organisering får olika konsekvenser för dem. När det gäller urval 

av texter tycks detta däremot inte viktigt för eleverna i min studie utan nämns i huvudsak 

endast av en elev. Nedan redogörs för elevernas resonemang om organisering och urval. 

Samtalens organisering 

När det gäller hur samtalen organiseras är det främst betydelsen av olika gruppkonstellationer 

som betonas av eleverna. Huruvida samtalen äger rum i mindre elevledda grupper eller i 

helklass tycks i vissa fall avgörande för hur eleverna väljer att delta i litteratursamtal.  

Litteratursamtal i elevledda grupper 

Analysen visar att de flesta elever föredrar samtal i mindre, elevledda grupper. Eleverna 

resonerar om detta utifrån två avgörande faktorer: hur trygg man känner sig och att det är 

roligt att samtala. När det gäller det sistnämnda bekräftar det tidigare forskning (Certo et al. 

2010). Att gruppkonstellationer är väsentligt för lärare att ha i åtanke i samband med 
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elevledda litteratursamtal har tidigare påtalats av Evans (2002), som dock inte i första hand 

resonerar om trygghet.  

 

För många av eleverna tycks det vara avgörande att man känner sig trygg tillsammans med 

dem man förväntas samtala med. En elev som vid flera tillfällen betonar betydelsen av att 

känna sig trygg är Sam, som beskriver att man:  

 
Sam: […] känner sig mer trygg när man är i mindre grupp och så, tycker 

jag, än att va liksom jättemånga för att man lär sig, då liksom 

samarbetar man bra och sånt. (Intervju 2014-03-05) 

 

Sam beskriver positiva följder av att man känner sig trygg, vilket även Charly och Mio gör. 

Båda dessa elever betonar att gruppens sammansättning har betydelse för hur aktiv man är i 

samtalen. Charly resonerar på följande sätt om gruppsamtal: 

 
Charly: Det är liksom, man är kanske ett gäng kompisar som sitter där och då 

vet man liksom vad dom personerna tycker för man känner dom så 

bra. 

 

  […] 

  

Charly: Alla har blitt tryggare med varandra, det är ett bra gäng och så i 

skolan så alla känner sig trygga och vågar säga vad dom tycker, 

oftast. (Intervju 2014-03-19) 

 

När Charly ovan poängterar betydelsen av att vara ett gäng kompisar skulle det i en svagt 

inramad undervisningskontext innebära att eleverna själva väljer kamrater att samtala med, 

vilket inte varit fallet i den undervisning som ligger till grund för mina intervjuer. I en starkt 

inramad undervisning är det läraren som sätter samman grupper.  

 

Följande uttalande av Mio kan ses som besläktat med trygghet, eftersom hen kort därefter 

säger att det oftast blir bättre diskussioner i en liten grupp eftersom man vågar fråga mer: 

 
Mio: Jag tycker det är väldigt mysigt att sitta i små grupper och prata om 

böcker. (Intervju 2014-04-02) 

 

Mio framhåller även att hur bra samtalen blir är avhängigt av gruppens sammansättning, samt 

av en eventuell lärarnärvaro. Det senare är Mio är ensam om att lyfta: 

 
Eva:  Blir det bra samtal? [syftar på elevledda samtal i grupper] 

 

Mio:  Ja oftast, eller när ni sitter med så blir det ganska bra samtal. 

 

Eva:  Och när vi inte sitter med? 

 

Mio:  Då blir det bra ibland när vi går in för det. Det beror på vilka som är 

med i gruppen också. (Intervju 2014-04-02) 

 

I detta yttrande av Mio synliggörs flera aspekter som kan relateras till begreppet inramning. 

Mio menar att lärarnärvaro kan leda till ”ganska bra samtal”, samtidigt som hen i likhet med 

andra elever i studien synliggör att gruppsammansättningen är väsentlig för hur samtalen 

avlöper. De aspekter som Mio framhåller kan relateras till svag eller stark inramning. 

Lärarnärvaro i samtalsgrupperna antyder en starkt inramad undervisningskontext, inom vilken 

eleverna visserligen samtalar i mindre grupper men där lärarnärvaro kan antas påverka och 
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styra samtalen. Mios uttalande synliggör att elevledda samtal i mindre grupper ställer krav på 

elever, vilket Mio beskriver även i ett annat uttalande där hen resonerar om att det är roligt 

med litteratursamtal i mindre grupper. Mio menar i det sammanhanget att eleverna har mer 

fantasi, vilket leder till fria tolkningar av texten:  

 
Mio:  Att vi såhär, ja om vi, det är nånting om att nån har åkt på nånting och då är 

det inte såhär att vi första gången att vi bara, ja men det är en bil utan vi 

säger såhär typ att den har åkt på en banan […] Vi tycker det är roligt för 

att då spånar man på med mer grejer […] Det är ju roligt så man tänker ju 

på det mer.  

 

Eva:                  Blir det en tolkning som har stöd i texten så småningom, eller? 

 

Mio:                   Ja det brukar ju sluta med att ni säger till oss att vi ska tänka och då  

                  kommer vi ju på nåt. (Intervju 2014-04-02) 

 

Ovanstående uttalande visar på hur en mer vardaglig horisontellt orienterad diskurs kan 

användas i litteratursamtalen, men synliggör också en medvetenhet hos Mio om vad som 

förväntas i en vertikalt orienterad diskurs. Även i detta uttalande antyder Mio ett behov av 

lärarnärvaro för kontroll över samtalens organisering. 

 

I linje med andra uttalanden om att det är av vikt vilka som är med i gruppen och att trygghet 

är viktigt poängterar Kim att hen i samband med gruppsamtal helst vill ha en fast grupp: 

 
Kim: […] när vi läste Den utvalde

12
så kom jag i en bra grupp tyckte jag, 

det var då vi läste, det var jag [Kim räknar upp namnen på 

gruppmedlemmarna] och våra samtal blev bara bättre och bättre. Vi 

blev, inte experter, men vi blev duktigare på att prata med dom typ 

personerna för vi vet hur vi ska få in alla i samtalet. 

 

Eva:  Och då är du inne på nånting som jag har funderat på: är det bra med 

en fast grupp ett tag eller är det inte bra?  

 

Kim:  Jag vill hellre ha en fast grupp ett tag för jag har märkt att våra samtal  

blev bättre och bättre, första gången när, om första kapitlet, så var det 

sådär, tyckte jag, men sen blev det väldigt bra till slut.  

(Intervju 2014-03-12) 

 

Även om Kim inte explicit nämner behovet av trygghet i gruppen, väljer jag att tolka 

uttalandet om ”få in alla i samtalet” som ett uttryck för att samtalen gynnas av trygghet i 

gruppen. När det gäller dessa gruppers sammansättning i relation till samtalens inramning 

säger Kim att hen ”kom” i en bra grupp. I de samtal som Kim relaterar till hade lärarna delat 

in klassen i fasta grupper, vilket innebär att lärarna hade kontroll över den delen av samtalens 

organisering. Däremot ansvarade gruppen till stor del för innehåll och struktur i samtalen, 

vilket antyds av Kim i resonemanget om hur samtalen successivt blev bättre och bättre. Här 

synliggörs hur samtalet skedde i en kontext som kan sägas ha varit både starkt och svagt 

inramad och att detta av Kim framhålls som positivt. 

 

Även Connie resonerar om betydelsen av hur samtalen organiseras och jämför då med hur det 

hade varit om läsningen i stället hade präglats av det ensamarbete som av Skolverket (2010) 

beskrivits som ogynnsamt: 

 

                                                 
12

 Lowry, Lois (2005). Den utvalde. [Ny utg.] Stockholm: En bok för alla. 
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Connie: Ja! Jag har lärt mig att använda dom här strategierna mycket mer 

än om vi bara hade suttit sådär ensamma och läst i stället för att  

vara sådär grupper. (Intervju 2014-04-23) 

 

Analysen visar även att många elever tycker att elevledda litteratursamtal är roliga, vilket kan 

relateras till hur litteratursamtal organiseras. Kims uttalande nedan är ett av flera exempel:  

 
Kim: Det var den absolut roligaste, det var den roligaste tiden vi haft i nian 

i svenska. [...] Att prata tycker jag är den roligaste grejen i svenskan, 

så det var roligare och jag tycker att då man tycker det är kul så får 

man också, om vi säger min grupp när vi läste Den utvalde [ohörbart] 

och då, dels för att alla blev bättre på det och det blev också roligare 

med det, så det blev sådär positiv trend. (Intervju 2014-03-12) 

 

Det visar sig att endast två av eleverna säger sig föredra samtal i helklass. En av dessa elever 

är Kim som när det gäller samtal i mindre elevledda grupper trots ovanstående positiva 

uttalande säger följande: 

 
Kim:  Ibland kan det kännas, tycker jag, lite fjantigt, ska man inte säga men 

det kan kännas lite, lite, det kan kännas annorlunda, gruppsamtalen 

känns lite, inte tråkigt ska jag inte säga men annorlunda […]  

(Intervju2014-03-12)  

 

Kims resonemang antyder risker med en svagt inramad undervisningskontext gällande 

samtalens organisering, om ansvaret för kontrollen över samtalen lämnas över till elever, 

vilket även Mio synliggjorde i tidigare citat.  

Litteratursamtal i helklass 

Kim är alltså en av två elever som säger sig föredra litteratursamtal i helklass. Den andra 

eleven är Robin som i samband med att vi resonerar om huruvida alla kommer till tals i 

helklass-samtal hävdar att: 

 
Robin: […] alla har gått i samma klass sen sexan så vi känner ju varandra 

och så. Jag tror inte nån liksom är lite rädd för att säga det dom tycker 

och jag tror att alla, ja dom säger det dom vill säga. 

(Intervju 2014-03-05) 

 

Robins uttalande motsägs av de flesta andra elever, som i intervjuerna på olika sätt uttrycker 

att det kan vara svårt att komma till tals i helklass. Dessa elever resonerar även när det gäller 

litteratursamtal i helklass i termer av trygghet. Följande uttalande av Chris har föregåtts av att 

hen beskrivit hur gruppsamtal möjliggör för alla elever att komma till tals: 

 
Eva: Får man inte komma till tals i alla lägen i helklass? 

 

Chris:  Nej men det kan ju va vissa som inte vill det liksom så då kan det va  

så att dom inte vill räcka upp handen och säga sin åsikt.  

(Intervju 2014-03-12) 

 

Det resonemang som Chris för i citatet ovan liknar hur Terry säger sig inte våga delta i samtal 

i helklass, trots att hen egentligen skulle vilja detta: 

 
Terry: För om man diskuterar i helklass där det är kanske 20 personer, så 

kanske man inte riktigt vågar säga… 

 

 Eva: Varför vågar man inte det? 
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 Terry:  Nej, jag vet inte… det… ja det vet jag inte. 

  (Intervju 2014-03-26) 

 

Mio menar att det kan vara jobbigare att prata i stora grupper än i små och hen tycks med 

stora grupper syfta på samtal i helklass: 

 
Mio: […] i stora grupper kan man se att nån kollar bort eller nån kollar på 

telefonen eller nånting och det blir mycket jobbigare att prata och 

man kanske stannar upp […] (Intervju 2014-04-02) 

 

Något senare under intervjun återkommer Mio till dessa tankar och säger då: 

 
 Mio: […] inte oftast människor i klassen frågar eller sådär vågar fråga om 

  det högt för då är det nån som kanske kommenterar nåt.  

(Intervju 2014-04-12) 

 

Även Charly synliggör risken för kommentarer som en orsak till att hen oftast är tyst i samtal i 

helklass: 

 
 Eva: Finns det nåt skäl till varför du inte säger så mycket? 

 

Charly: Jag tror det är för om dom tycker min åsikt är helt åt skogen, då blir 

det väl en kommentar, kanske taskig kommentar.  

(Intervju 2014-03-19) 

 

Att vissa elever sällan deltar i samtal i helklass har också uppmärksammats av lärargruppen, 

bland annat i samband med det tidigare beskrivna projektet. 

 

Ett par av de elever som beskriver att man kan känna sig mindre trygg i helklass, framhåller 

samtidigt att man när man någon gång vågar delta kan känna sig stolt och glad: 

 
Eva:  Finns det nånting som du tycker att helklass-samtal har gett som 

gruppsamtalen kanske inte kan ge? 

 

Charly:  Det ger en mer mod att tala inför folk, man vågar prata mer.  

(Intervju 2014-03-19) 

 

Chris resonerar på liknande sätt om självkänsla och om att känna att man kan utvecklas 

genom att delta i samtal i helklass: 

 
Chris: […] kan man kanske öva sig själv liksom att, vad heter det, sin 

självkänsla och känna att man liksom klarar av mer, alltså då utsätter 

man sig och då går det ju bra liksom i samtalen, oftast i alla fall, så i 

helklass så kanske man känner att man utvecklar sig själv.  

(Intervju 2014-03-12) 

Urval av texter 

När det gäller urval av texter att läsa och samtala om är det endast en elev, Terry, som i 

intervjun tydligt nämner att valet av text kan påverka hur man förhåller sig i samtalen, vilket 

motsäger tidigare forskning som synliggör att valet av texter att samtala om är väsentligt för 

elever (Certo et al. 2010; Evans 2002). 
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Eva:  Det här att prata om böcker man har läst i skolan, vad tänker du om 

det? 

 

Terry:  Det beror lite på om boken är bra eller inte. 

 

Eva:  Kan du förklara hur du menar? 

 

Terry:  Men om alla läser en bok i hela klassen som man kanske själv inte 

har valt, då kanske inte jag gillar den lika mycket och då kanske det 

inte blir lika roligt att diskutera om den. (Intervju 2014-03-26) 

 

I ovanstående utdrag framgår att Terry anser att det inte blir lika roligt att diskutera en bok 

som man inte själv har valt, vilket även beskrivits av Evans (2002). I samband med de 

litteratursamtal som eleverna i min studie resonerar om har lärarna nästan undantagslöst haft 

kontroll över valet av böcker, vilket kännetecknar en starkt inramad undervisningskontext. 

Vissa samtal har dock kretsat kring böcker som eleverna själva valt. Terry fortsätter något 

längre fram i intervjun sitt resonemang om betydelsen av vilken bok man samtalar om och 

följande uttalande stärker den bild hen ger: 

 
Eva:  Och vad hände i era samtal då, om ni tyckte att den [boken] var bra? 

 

 Terry: Då blir det intressantare för mig. 

 

 Eva:  Varför då? 

 

Terry: För att jag blir intresserad av det. Då tycker jag det är roligare att 

prata om det. (Intervju 2014-03-26) 

 

I det elevledda litteratursamtalet i grupp diskuterade eleverna texten Tristan och Isolde. Att 

denna text skulle läsas var ett beslut av klassens svensklärare och texten lästes i samband med 

att klassen arbetade med litteraturhistoria. Terry ingick i den grupp som jag observerade och 

som jag även intervjuade och därför blir det intressant att relatera ovanstående uttalanden till 

hur Terry förhåller sig i detta samtal. Terry visar sig i det elevledda samtalet vara aktiv och tar 

nästan direkt rollen som samtalsledare och bestämmer på så sätt vad som först skall fokuseras 

i samtalet:  

 
Toni:  Så vad ska vi börja med? 

 

Terry:  Vad tyckte ni var bra med texten? 

 

Toni:  Ja, jag gillade själva, alltså det där, beskrivningarna…  

(Elevlett litteratursamtal 2014-04-25) 

 

Sekvensen kan analyseras som ett exempel på svag inramning, genom att eleverna själva har 

kontroll över samtalet. Eleverna kan också antas vara förtrogna med arbetssättet. Terry tycks 

när det gäller texturval i grunden föredra att själv få välja text, men har inga problem med att 

samtala om texten Tristan och Isolde, vilket också framgått i tidigare avsnitt.  

 

Ytterligare en elev närmar sig ett resonemang om urval av texter. Certo et al. (2010) har 

synliggjort att elever efter att ha deltagit i elevledda litteratursamtal ibland går vidare med att 

läsa nya böcker. I min studie förklarar Robin att samtal om böcker som elever valt själva kan 

leda till att man blir intresserad av andras böcker: 

 
Robin:  Jag tycker det är jättebra att vi samtalar om texterna och så, att  
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då får vi veta mer om andras böcker också genom vi läser om i våran 

egna lästidsbok så får man liksom, kanske man blir intresserad av nån 

annans läsning och kanske läser den boken och sånt.  

(Intervju 2014-03-05) 

 

Robins yttrande indikerar att undervisningens urval av texter är väsentligt för att stödja 

elevers fortsatta läsning. 

Slutsatser 
Ovanstående resultatdel har syftat till att med hjälp av elevers resonemang bidra med 

ytterligare förståelse av högstadiets litteratursamtal, såväl elevledda samtal i mindre grupper 

som lärarledda samtal i helklass. Resultatet har presenterats under de båda huvudrubrikerna 

Närmande till en vertikalt orienterad diskurs och Litteratursamtalens inramning och kommer 

att diskuteras i nästa avsnitt.  

 

Av resultatredovisningen kan slutsatsen dras att de litteratursamtal som eleverna har deltagit i 

tycks ha bidragit till elevernas kunskapsutveckling, genom att möjliggöra ett närmande till en 

vertikalt orienterad diskurs med avseende på faktorer beskrivna i tabell 1. I elevernas 

resonemang synliggörs dock olika grader av närmande till en sådan diskurs. Majoriteten av 

eleverna menar att litteratursamtalen har betydelse för deras läsförståelse och de betonar bland 

annat att de genom samtalen får möjlighet att se på texter ur fler synvinklar, vilket kan bidra 

till förståelse. Några av eleverna tycks också betrakta kunskaper och förmågor från 

svenskämnets litteratursamtal som överförbara till andra kontexter. Eleverna använder och 

resonerar om både läsförståelsestrategier och samtalsstrategier och de kan i flera fall förklara 

nyttan av att använda strategier. Dock använder eleverna relativt få specialiserade begrepp, 

både i det observerade elevledda litteratursamtalet och i sina resonemang. De begrepp som 

används är främst begrepp relaterade till läsförståelsestrategier.  

 

Mot bakgrund av resultatredovisningen blir ytterligare en slutsats att samtalens inramning i 

form av organisering för vissa elever spelar en avgörande roll för om och hur de väljer att 

delta i skolans litteratursamtal. Majoriteten av eleverna tycks föredra elevledda 

litteratursamtal i mindre grupper, vilket kan relateras till ett behov av trygghet i samband med 

samtalen. Däremot tycks urvalet av texter att diskutera inte lika avgörande, även om resultatet 

antyder att det kan ha viss betydelse.  

 

En sammanfattande slutsats utifrån resultatredovisningen är att eleverna överlag är positiva 

till skolans litteratursamtal och att de tycks medvetna om att samtalen syftar till lärande.  
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Diskussion  
Inledningsvis diskuteras i detta avsnitt studiens resultat mot bakgrund av syftet att med hjälp 

av elevers resonemang bidra med ytterligare förståelse av högstadiets litteratursamtal, såväl 

elevledda samtal i mindre grupper som lärarledda samtal i helklass. I samband med 

resultatdiskussionen diskuteras också de didaktiska konsekvenser som jag menar att studien 

har synliggjort. Därefter diskuteras den metod jag valt för studien. 

Resultatdiskussion  
Studien har bekräftat den huvudsakligen positiva bild som i tidigare forskning förts fram 

gällande elevers uppfattning om litteratursamtal (Tengberg 2011; Certo 2011; Certo et al 

2010; Evans 2002). Till skillnad från elever i tidigare studier, exempelvis Tengbergs (2011), 

resonerar eleverna i min studie om samtal genomförda under fyra år inom ramen för den 

ordinarie undervisningen. Jag menar att studiens resultat därigenom kan bidra till ytterligare 

förståelse av högstadiets litteratursamtal.  

 

I studien har också framkommit att flertalet av eleverna i sina resonemang i likhet med elever 

i tidigare studier (se exempelvis Certo et al. 2010) betonar att litteratursamtalen har bidragit 

till deras läsförståelse, i första hand gällande de texter som lästs inom ramen för 

svenskundervisningen. Dessa elever resonerar också om på vilket sätt samtalen har kunnat 

bidra till läsförståelse. Ett par av eleverna framhåller dock att de inte tycker att 

litteratursamtalen har varit viktiga för deras läsförståelse. Detta är enligt min mening av 

intresse att fortsatt diskutera, något som tidigare forskning sällan gjort även om exempelvis 

också Certo et al. synliggör att det finns elever som inte tycker att samtalen bidragit till 

läsförståelsen. 

 

I min analys har jag använt mig av begrepp hämtade från Bernsteins kodteori (Bernstein 

1999; 2000), främst vertikal och horisontell diskurs. Jag har även tagit stöd i Matons (2009) 

begrepp cumulative learning och semantic gravity, vilket har lett till att jag har resonerat om 

ett närmande till en vertikalt orienterad diskurs.  I samband med presentationen av resultatet 

har jag kommenterat elevernas resonemang och också relaterat dem till de teoretiska 

aspekterna. Med hjälp av elevers resonemang och ett observerat elevlett litteratursamtal har 

studien visat hur elever kan närma sig en vertikalt orienterad diskurs med avseende på skolans 

litteratursamtal, när det gäller vad jag menar kännetecknar en sådan diskurs (se tabell 1). Ett 

sådant närmande kan enligt min mening betraktas som betydelsefullt mot bakgrund av att det 

inom den vertikala diskursen bland annat ryms förmågor som kan vara betydelsefulla för 

fortsatta studier. Att den vertikala skolkunskapen har en särställning i samhället och att det 

därigenom blir väsentligt att genom undervisning stödja alla elevers tillträde till denna diskurs 

har betonats av Bourne (2003). 

 

I resultatdelen har jag redogjort för hur ett flertal elever uttrycker en medvetenhet om 

betydelsen av läsförståelsestrategier, vilket kan betecknas som en form av metakognition 

relaterad till en vertikalt orienterad diskurs. Jag har också visat hur eleverna i det observerade 

samtalet använder ett antal läsförståelsestrategier. Flera av eleverna uttrycker även vad jag 

tolkar som en medvetenhet om undervisningens betydelse, exempelvis när de resonerar om att 

de har tränat på olika strategier. Jag menar att ju mer medvetna elever blir om hur de kan 

använda läsförståelsestrategier och vilken strategi som är tillämpbar när, desto mer kan de 

”take ownership of their learning in literature discussion groups” (Certo et al. 2010, s. 245), 

vilket även kan ses som väsentligt i relation till att alla elever genom undervisning skall 

beredas tillträde till alla diskurser (Bourne 2003; Morais 2002).  



44 

 

 

Studien har också visat att eleverna i det observerade elevledda litteratursamtalet utöver 

läsförståelsestrategier vid flera tillfällen använder samtalsstrategier i en interaktionsteknik 

som för samtalet framåt. En sådan interaktionsteknik kan ses som ett kännetecken för vertikal 

diskurs, vilket Norlund (2013) har beskrivit i samband med klassrumsdebatter. Jag menar att 

en sådan interaktionsteknik är av vikt även i ett litteratursamtal. I intervjuerna synliggörs 

också i flera fall i elevernas resonemang en medvetenhet om betydelsen av samtalsstrategier. 

Jag menar att medvetenhet om samtalsstrategier i likhet med medvetenhet om 

läsförståelsestrategier är betydelsefull för ett närmande till en vertikalt orienterad diskurs. 

 

I studien har jag vidare synliggjort att några av eleverna i sina resonemang använder vad som 

kan betecknas som ett specialiserat språk i form av ett metaspråk för att resonera om olika 

läsförståelsestrategier och att eleverna även använder några litteraturvetenskapliga begrepp.  

Jag har dock sammantaget kunnat konstatera att eleverna använder relativt få begrepp, både i 

samband med intervjuerna och i det observerade samtalet. Förmåga att använda specialiserade 

begrepp har av Norlund (2013) beskrivits som ingående i en vertikalt orienterad diskurs och 

Clark (2009) betonar betydelsen av användande av ”a strategic language” (s. 116) i samband 

med litteratursamtal. Att eleverna använder få begrepp kan därför enligt min mening betraktas 

som problematiskt. 

 

Studien har även synliggjort att några av eleverna betraktar kunskaperna från 

litteratursamtalen som överförbara till andra kontexter än just svenskämnet, vilket visar på 

möjligheter att genom litteratursamtal nå en högre grad av icke kontextberoende kunskap. 

Enligt Bernstein (1999) utmärks den vertikala diskursen av att vara kontextoberoende och 

kunskaper blir därigenom möjliga att föra över till andra kontexter. Jag ställde aldrig någon 

explicit fråga om huruvida kunskaper och förmågor från svenskämnets litteratursamtal sågs 

som överförbara, varför det faktum att några av eleverna ändå resonerar om detta kan ses som 

väsentligt. Dessa elever kan, menar jag, med hjälp av litteratursamtalen antas ha närmat sig en 

vertikalt orienterad diskurs vilket tar sig uttryck i en förmåga till generalisering av kunskaper. 

Eleverna i min studie resonerar överlag, till skillnad från en del av eleverna i Tengbergs 

(2011) studie, om litteratursamtalen som mer än ”bara en diskussion” (s. 302) och de 

framhåller att samtalen kan bidra till lärande.  

 

Utöver att skolans litteratursamtal tycks kunna stödja elever i ett närmande till en vertikalt 

orienterad diskurs har jag i min studie med hjälp av begreppet inramning (Bernstein 2000) 

visat att eleverna i sina resonemang gällande samtalens organisering för fram betydelsen av 

att känna sig trygg i samband med litteratursamtal. Eleverna beskriver skillnader mellan 

litteratursamtal i helklass och elevledda litteratursamtal i mindre grupper och de relaterar 

dessa skillnader till hur trygg man känner sig i olika gruppkonstellationer. Studien har visat att 

trygghet för flera av eleverna kan vara avgörande för hur och till och med om de väljer att 

delta i samtal. Evans (2002) liksom Alvermann et al. (1996) synliggör också betydelsen av 

hur grupper sätts samman men just aspekten trygghet är inte framträdande i dessa studier. 

Evans (2002) poängterar att lärare noga bör tänka igenom hur samtalsgrupper sätts samman, 

vilket min studie bekräftar. Att som elev riskera att utsättas för kommentarer av klasskamrater 

är en av elever uttryckt rädsla som kan leda till att de hellre sitter tysta. Denna rädsla är dock 

tydligast i samband med samtal i helklass. I studien har också framkommit att eleverna 

uttrycker att de trots ovan nämnda rädsla kan känna sig stolta, de gånger de vågar delta i 

litteratursamtal i helklass.  
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I samband med både det elevledda litteratursamtalet och intervjuerna har i studien synliggjorts 

ytterligare en inramningsfaktor, nämligen urval. Evans (2002) betonar att val av text är viktigt 

för elever, vilket inte bekräftas i min studie. Jag ställde aldrig någon explicit fråga om urvalet 

av texter att läsa, vilket skulle kunna förklara att endast en elev beskriver att deltagande i 

samtal kan vara avhängigt av den text som läses. Enligt Marsh (2007) har det betraktats som 

väsentligt att involvera elevers egna intressen i undervisningen, vilket kan tänkas förklara 

denna elevs syn på val av text. Kanske skulle hen vara mer aktiv i ett svagare inramat samtal 

med material från en mer horisontellt orienterad diskurs i form av texter som eleverna själva 

valt. I det observerade elevledda litteratursamtalet diskuterade eleverna dock en version av 

Tristan och Isolde, en text som snarare kan betraktas som orienterad mot en vertikal diskurs. 

Jag menar att detta samtal vid flera tillfällen uppvisar starka drag av närmande till en vertikalt 

orienterad diskurs och att den starka inramningen, i vilken läraren hade satt samman gruppen 

och valt text, bidrog till detta. Själva samtalet kan dock betecknas som svagt inramat, 

eftersom eleverna själva hade kontroll över hur de samtalade och vilka frågor som skulle 

ställas.  

Didaktiska konsekvenser  

Studien har visat att flera av eleverna tycks ha tillägnat sig vad som kan betraktas som giltiga 

diskursmönster gällande litteratursamtal och läsförståelse. Dessa diskursmönster kan ses som 

tillämpbara i olika kontexter och kan därigenom stödja ett tillträde till en vertikalt orienterad 

diskurs. Certo (2011) menar att undervisning om samtalsstrategier och läsförståelsestrategier 

kan bidra till att elever utvidgar det hon benämner ”discourse patterns” (s. 72), vilket alltså 

bekräftas i min studie. I studien har jag beskrivit att tidigare forskning om litteratursamtal har 

haft fokus på läsförståelsestrategier mer än på samtalsstrategier. Jag hävdar att kombinationen 

av läsförståelsestrategier och samtalsstrategier kan ses som den verkliga didaktiska 

potentialen och utmaningen med skolans litteratursamtal. För att kunna närma sig en vertikalt 

orienterad diskurs behöver elever behärska både strategier för läsförståelse och strategier för 

samtal, vilket ställer krav på kontinuerlig undervisning om såväl läsförståelse- som 

samtalsstrategier. Jag menar att en sådan undervisning bör ta stöd i aktuell forskning och att 

även lärare på högstadiet bör erbjudas adekvat fortbildning om olika metoder, vilket i nuläget 

inte tycks prioriterat i de satsningar som görs på att utveckla elevers läsförmåga. 

 

I studien har också framkommit att några av eleverna resonerar om möjligheter att föra över 

kunskaper till andra ämnen samt att de tycks ha en förmåga att göra detta. En sådan förmåga 

är betydelsefull i ett längre perspektiv då den kan förväntas ge ökade möjligheter till tillträde 

till en akademisk diskurs, vilket ställer krav på skolan om detta skall bli möjligt för alla elever 

oavsett social bakgrund. Jag betraktar möjligheten att föra över förmågan att använda 

läsförståelsestrategier till läsning av andra texttyper än skönlitteratur och till andra ämnen som 

ett väsentligt mål med högstadiets litteratursamtal. För att möjliggöra en sådan överföring 

behöver lärare, hävdar jag mot bakgrund av elevernas resonemang, i undervisningssituationen 

aktivt och kontinuerligt stödja elever i att tillägna sig förmågor ingående i en vertikalt 

orienterad diskurs (se tabell 1). En konsekvens är som jag ser det ett behov av ett nära 

samarbete mellan lärare i olika ämnen, vilket jag menar endast kan möjliggöras med stöd från 

skolledning och huvudmän. Lärare bör i sin verksamhet fundera över de gränser som kan 

finnas mellan ämnen och möjligheter att överbrygga dessa gränser. Idag läggs kraft på att 

introducera olika metoder för att utveckla elevers läsförståelse. Om dessa metoder i 

undervisningen fokuseras enbart på läsning av skönlitteratur, kan det komma att leda till att 

läsförståelse fortsatt främst betraktas som en angelägenhet för svenskämnet. Jag befarar att ett 

sådant förhållningssätt inte är helt ovanligt men menar att det kan försvåra för elever när det 

gäller att se kunskaper som överförbara.  
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Mot bakgrund av att studien har visat att eleverna använder få specialiserade begrepp menar 

jag i enlighet med exempelvis Clark (2009) att elever behöver undervisas om begrepp och 

tränas i att använda dessa i samtal om olika slags texter. Detta ställer krav på samtalens 

inramning, främst gällande hur undervisningen organiseras men också i relation till andra 

inramningsfaktorer som exempelvis urval och undervisningstempo (Bernstein 2000). Även 

när det gäller undervisning om specialiserade begrepp betraktar jag möjligheter till samarbete 

mellan lärare i olika ämnen som väsentligt. 

 

Tidigare forsknings bild av att elever uppskattar litteratursamtal (Certo et al. 2010) får anses 

ha bekräftats i studien. Denna bild kompliceras dock av att eleverna i sina resonemang 

framhåller vikten av att känna sig trygg och då betonar gruppernas sammansättning samt 

huvudsakligen säger sig föredra gruppsamtal framför samtal i helklass. Att elever så tydligt 

poängterar behovet av trygghet synliggör en utsatthet som man som elev vill undvika och häri 

ligger som jag ser det en didaktisk utmaning, gällande samtalens inramning. Lärare behöver 

noga tänka igenom gruppsammansättning samt eventuell lärarnärvaro i grupperna, för att 

samtalen skall tjäna syftet att alla elever skall stödjas när det gäller läsförståelse och ett 

närmande till en vertikalt orienterad diskurs. Å ena sidan kan helklass-samtal motiveras mot 

bakgrund av tidigare forskning som förespråkar undervisning om läsförståelsestrategier (se 

exempelvis Reichenberg 2012) och utifrån ett behov av scaffolding (Bruner 2002). Å andra 

sidan föreligger i dessa samtal en risk att vissa elever tystnar, vilket blir tydligt genom 

elevernas resonemang. Att finna möjligheter att introducera och undervisa om 

läsförståelsestrategier och samtalsstrategier i samband med samtal i mindre grupper tycks 

utifrån elevernas resonemang om trygghet vara att föredra. I relation till tankarna om att 

undervisning skall gynna alla elevers tillträde till alla diskurser (Bourne 2003) blir det 

väsentligt för lärare att fråga sig hur olika gruppkonstellationer bidrar till ett sådant tillträde. 

Med utgångspunkt i detta resonemang och i relation till andra delar av begreppet inramning 

(Bernstein 2000), skulle möjligen en stark inramning där läraren kontrollerar gruppindelning, 

undervisningstempo och i vilken ordning olika aktiviteter introduceras kunna ge möjligheter 

för alla elever att successivt våga delta i alla typer av litteratursamtal. På så sätt skulle också 

ett tillträde till fler diskurser möjliggöras. Samtidigt är ett antagande från min sida mot 

bakgrund av elevernas resonemang och det observerade litteratursamtalet att en blandning av 

svag och stark inramning kan vara framgångsrik, vilket också betonas av Morais (2002) som 

lyfter fram fördelar med det hon benämner ”mixed pedagogic practises” (s. 568). Exempel på 

svagare inramning kan då tänkas vara att elever själva har kontroll över olika delar av 

innehållet i samtalen samt också är delaktiga i urval av texter. 

 

Att elever i likhet med flertalet elever i min studie utöver att tycka att litteratursamtal är roliga 

också kan sätta ord på sitt lärande i samtalen och resonera om sin strategianvändning 

synliggör möjligheter att utveckla samtalen. Samtidigt föreligger alltså här ett dilemma i att 

ett antal elever tydligt ger uttryck för att de kan välja att sitta tysta och inte delta i samtalen 

om de inte känner sig trygga. Frågan jag ställer mig är hur en vidareutveckling av skolans 

litteratursamtal kan ske på bästa sätt, vilket jag redan i min inledning lyfte fram som ett 

omdiskuterat område. Särskilt väsentlig blir enligt min mening den frågan när det gäller 

högstadiet, då elever av många antas behärska inte bara avkodningen av texter utan även 

läsförståelse. Jag har inte några konkreta svar på denna fråga, men menar ändå att min studie 

antyder att ett långsiktigt arbete kan ge ett positivt resultat och att samtalens inramning kan 

spela en betydelsefull roll.  
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Metoddiskussion 
Jag är medveten om att min studie kan tolkas som en form av utvärdering av det 

skolutvecklings- och följeforskningsprojekt som jag och eleverna deltagit i. Detta har dock 

inte varit min avsikt utan syftet har varit att med hjälp av dessa elevers resonemang bidra med 

ytterligare förståelse av högstadiets litteratursamtal. Att jag i min studie har utgått från ett 

elevperspektiv har jag mot bakgrund av tidigare forskning motiverat med att detta hittills är 

ett relativt outforskat område, men det begränsar givetvis samtidigt studien eftersom de elever 

som kommer till tals har erfarenhet av en specifik undervisningskontext. 

 

Skolutvecklings- och följeforskningsprojektet, i vilket min studie tar avstamp, har utgått från 

en aktionsforskningsbaserad ansats och inom aktionsforskning är det vanligt att man studerar 

sin egen undervisning och sina egna elever, vilket ibland har kritiserats. Exempelvis 

framhåller Tengberg (2011) att:  

 
Jag betraktar den risken [att tolka de pedagogiska möjligheterna med samtalen mer 

välvilligt än det finns fog för] vara avsevärt mindre i mitt fall än i de studier där forskaren 

försöker undersöka sin egen eller en nära kollegas undervisning, vilket den svenska 

litteraturdidaktiken rymmer en rad exempel på (s. 315).  

 

Trots sådan kritik mot bland annat aktionsforskningsbaserade studier får detta anses vara ett 

vedertaget sätt att arbeta, vilket har varit min utgångspunkt i valet att intervjua mina egna 

elever trots att min studie inte i första hand kan definieras som aktionsforskning. I detta val 

har jag bland annat tagit stöd i Carlgrens (2011) resonemang om olika former av forskning 

inom skolans värld. Carlgren menar att en stor del av den skolforskning som hittills har 

bedrivits har utgått från ett ovanifrånperspektiv på undervisning och har bedrivits ”om och på 

lärarna i stället för på de frågor lärarna arbetar med i verksamheten” (s. 67). Carlgren 

efterlyser en praxisutvecklande forskning där problemformulering, datainsamling samt analys 

och bearbetning sker på skolorna och hon menar vidare att det finns ett behov av att 

”(åter)skapa en tradition av lärardrivet forsknings- och utvecklingsarbete i skolorna” (s.68). 

Min studie kan ses som ingående i en sådan tradition. Carlgren betonar att en sådan forskning 

bör skapa förutsättningar för elevernas lärande och att resultaten bör ”fördjupa förståelsen av 

särskilda situationer” (s. 75). Detta har jag strävat efter i min studie, med avseende på 

högstadiets litteratursamtal. Jag motiverar vidare valet att intervjua mina egna elever med att 

det ger möjlighet att låta röster från båda de klasser som deltagit i skolutvecklings- och 

följeforskningsprojektet komma till tals. Jag hade givetvis kunnat be någon annan att 

genomföra intervjuerna med mina elever, men ett sådant tillvägagångssätt har jag inte sett 

som ett realistiskt alternativ i denna studie. Jag är medveten om att de svar jag får av mina 

egna elever skulle kunna tolkas som mindre tillförlitliga. Min förhoppning är att mitt sätt att 

redovisa intervjuerna samt analys och kodning kan bidra till att skapa distans till materialet 

och därigenom öka studiens tillförlitlighet och trovärdighet. 

 

I min studie har jag tagit hjälp av delar av Bernsteins teorier (se exempelvis Bernstein 1999; 

2000) för att analysera och diskutera skolans litteratursamtal. Jag har valt att huvudsakligen 

använda begreppen vertikal och horisontell diskurs, trots att teorin erbjuder en mängd andra 

begrepp. Det kan självklart ifrågasättas hur relevant det är att ur en omfattande teori och 

begreppsbank bryta ut ett enskilt begreppspar, men det är inte något nytt tillvägagångssätt. 

Just vertikal och horisontell diskurs har på liknande sätt använts i andra studier med syfte att 

studera aspekter av elevers litteracitet (se exempelvis Bourne 2003). Genom att komplettera 

analysen med Matons (2009) begrepp semantic gravity och cumulative learning blev det 

möjligt att resonera om ett närmande till en vertikalt orienterad diskurs. Jag har även använt 
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mig av begreppet inramning för att fånga ytterligare aspekter av elevernas resonemang. Också 

detta begrepp har använts i studier av elevers litteracitet, exempelvis av Love och Simpson 

(2005). Detta angreppssätt har gjort det möjligt att analysera elevernas resonemang om 

högstadiets litteratursamtal med hjälp av teoretiska begrepp. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) resonerar om hur många intervjupersoner som kan behövas i en 

intervjustudie, en fråga som jag också ställde mig i samband med min studie. De betonar att 

antalet intervjupersoner beror på studiens syfte (s. 129) och hävdar att antalet intervjuade 

personer i kvalitativa undersökningar ofta tenderar att vara antingen för litet eller för stort, 

vilket kan leda till svårigheter att generalisera alternativt göra mer ingående tolkningar. Enligt 

Kvale och Brinkmann brukar antalet intervjuer i ”vanliga intervjustudier” (s. 130) vara runt 

15, beroende på tid och resurser och de betonar att detta antal kan variera både uppåt och 

nedåt. För min del såg jag det av främst tidsmässiga skäl inte som möjligt att genomföra mer 

än cirka tio elevintervjuer. Utöver de nio elever som valdes ut för enskild intervju tillkom 

ytterligare två i samband med gruppintervjun, sammanlagt intervjuades alltså 11 elever, vilket 

innebär cirka en tredjedel av antalet elever i de båda klasser som deltagit i skolutvecklings- 

och följeforskningsprojektet.  

 

I valet mellan enskilda intervjuer och intervjuer i fokusgrupper har jag med undantag för en 

gruppintervju valt att intervjua elever enskilt. Härigenom hörs visserligen färre elevröster, 

men jag motiverar detta med att det med sådana intervjuer kan finnas en större möjlighet att 

enskilda elevers resonemang inte påverkas av klasskamraternas, vilket kan vara fallet i en 

gruppintervju. Kvale och Brinkmann (2009) synliggör svårigheter i samband med intervjuer 

med barn, exempelvis betonar de vikten av att använda åldersanpassade frågor och av att i 

stället för långa och komplicerade frågor ställa en fråga i taget (s. 161). I min studie var 

tonåringar i fokus och ibland hamnade jag i mina intervjuer i situationer då jag märkte att 

mina frågor tenderade att bli för omfattande, men min uppfattning är att eleverna då bad mig 

förtydliga. Att eleverna bad om förtydliganden ser jag som en möjlig följd av att jag var en för 

eleverna bekant person och av att intervjuerna genomfördes i en för eleverna känd miljö, 

vilket i sig kan ha bidragit till att de kände sig trygga i situationen.  

 

I samband med de första intervjuerna märkte jag att ett par frågor var något svåra för eleverna 

och att de krävde ytterligare förklaring. Detta ledde till att jag medvetet formulerade mig 

tydligare, varför de första intervjuerna kan sägas uppvisa drag av pilotintervjuer. Även dessa 

intervjuer har dock inkluderats i resultatet. Flertalet av intervjuerna genomfördes efter att 

eleverna skrivit det nationella provet i svenska, delprov B: läsa samt delprov A: tala. Jag valde 

att då också ställa en fråga som relaterade till provet (se bilaga 2). 

 

Att forskaren i en intervjusituation kan påverkas av sin förförståelse synliggörs bland annat av 

Aspers (2011) som också resonerar om svårigheterna med att undvika bias. I en 

intervjusituation kan bias innebära att forskaren genom sin närvaro påverkar svaren, något 

som jag är medveten om kan ha varit fallet eftersom jag arbetar på den aktuella skolan och 

undervisar en av klasserna. Genom att jag tydligt förklarade att min roll i intervjuerna inte var 

lärarens och att intervjuerna inte syftade till någon form av bedömning hoppades jag att i 

möjligaste mån kunna undvika en sådan påverkan. Ett par av eleverna uttrycker vid några 

tillfällen vad som kan betraktas som avvikande uppfattningar, exempelvis gällande mitt 

påstående att forskningen säger att det är bra för läsförståelse att samtala om böcker, vilket jag 

tolkar som uttryck för att jag lyckades undvika att påverka elevernas svar.  
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Det faktum att jag är en för eleverna välkänd person kan enligt min mening ha haft vissa 

positiva effekter, exempelvis på elevernas vilja att delta i intervjuerna. Min kunskap om hur 

undervisningen har gestaltats kan ha gjort det lättare att ställa relevanta frågor och följdfrågor 

men kan samtidigt möjligen ha begränsat mitt seende. Jag har genom mina observationer i 

anslutning till mina lektioner och genom det ovan beskrivna projektet en uppfattning om 

elevernas läsförståelse, vilken skulle kunna påverka min tolkning av elevernas svar i 

intervjuerna. Detta har jag som tidigare nämnts försökt att undvika genom en noggrann 

kodning och analys och genom att redovisa resultatet noggrant. 

 

När jag lyssnade igenom intervjuerna märkte jag att jag ibland missade att ställa relevanta 

uppföljningsfrågor. Vid några tillfällen ställde jag även vad som kan betraktas som ledande 

frågor, främst i samband med uppföljningsfrågorna. Exempelvis ställde jag följdfrågan ”Hur 

man ska föra ett samtal, eller?” i anslutning till ett resonemang där en elev säger att man lär 

sig mycket. Kvale och Brinkmann (2009) betonar kunskap om ämnet för intervjun som 

väsentlig för att man skall kunna ställa relevanta uppföljningsfrågor. Trots att jag alltså mot 

bakgrund av tidigare genomförd forskningsöversikt (Hesslow 2014, opublicerad) och genom 

min roll som deltagande lärare tycker mig ha en god förförståelse om litteratursamtal och om 

hur undervisningen gått till, blev det uppenbart att det med Kvale och Brinkmanns ord ”krävs 

omfattande träning för att bli en högt kvalificerad intervjuare” (s. 98). I de sista intervjuerna 

blev de uppföljningsfrågor jag ställde tydligare vilket bidrog till att elevernas svar kunde 

utvecklas.  

 

Eftersom studiens fokus ligger på elevers resonemang om litteratursamtal har jag valt att inte 

intervjua lärarna, trots att en sådan intervju hade kunnat bidra med ytterligare förståelse av 

samtalen. Lärarna har dock vid ett par tillfällen intervjuats av forskaren inom ramen för det 

tidigare beskrivna skolutvecklings- och följeforskningsprojektet. När projektet startade för 

fyra år sedan var min förhoppning att jag skulle kunna intervjua eleverna varje år, för att på så 

sätt följa deras utveckling och sätt att resonera om litteratursamtalen. Detta visade sig av olika 

skäl inte vara praktiskt genomförbart men jag är medveten om att det hade kunnat ge ett rikare 

material och därigenom en större trovärdighet åt resultatet. Samtidigt är det först i årskurs nio 

som eleverna kan relatera till alla litteratursamtal de har deltagit i, vilket kan resultera i ett 

utförligare resonemang. De elever som ingår i min studie får i princip anses ha avslutat sin 

grundskoletid, vilket också gör elevrösterna intressanta att relatera till Lgr 11 och den syn på 

litteratursamtal, litteraturundervisning och strategier för läsning och samtal som förmedlas 

där.  
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Avslutande kommentarer och förslag till fortsatt 
forskning 
I studien har jag strävat efter att med hjälp av elevers resonemang bidra med ytterligare 

förståelse av högstadiets litteratursamtal, såväl elevledda samtal i mindre grupper som 

lärarledda samtal i helklass. Elevernas resonemang har pekat ut vad jag betraktar som 

didaktiska konsekvenser och ligger också till grund för nedanstående förslag till fortsatt 

forskning.  

 

Studien har visat att flertalet av de intervjuade eleverna uttrycker en medvetenhet om att 

litteratursamtal kan ha betydelse för deras läsförståelse. Eleverna tycks även medvetna om 

betydelsen av läsförståelsestrategier och samtalsstrategier. Studien har i detta sammanhang 

synliggjort ett behov av fortsatt forskning, exempelvis mot bakgrund av att några av eleverna 

inte ansåg att samtalen bidragit till läsförståelse. Min förhoppning är att vi får se fler studier 

utgående från ett utbildningssociologiskt perspektiv med avseende på hur undervisning på 

bästa sätt kan stödja alla elever och öka deras medvetenhet om betydelsen av strategier för 

läsförståelse och samtal. Studien har antytt att en sådan medvetenhet kan bidra till ett 

närmande till en vertikalt orienterad diskurs. Mot bakgrund av elevers sjunkande resultat i 

exempelvis PISA-studien samt rådande samhällsdebatt kan ett samarbete mellan aktörer, 

främst lärare och forskare men även politiker, betraktas som nödvändigt för att elever med 

olika social bakgrund skall beredas tillträde till alla diskurser. Det kan vara av vikt att både 

studera ordinarie verksamhet och att genomföra olika former av interventionsstudier med 

avsikt att stödja lärare i implementeringen av metoder som med stöd i forskning beskrivits 

som framgångsrika. Vidare kan det finnas ett behov av att fortsatt utveckla ett samarbete 

mellan forskande lärare och den etablerade skolforskningen, med syfte att undersöka och 

fördjupa förståelsen av hur strategiundervisning i samband med litteratursamtal kan stödja ett 

närmande till en vertikalt orienterad diskurs. 

 

Studien har också pekat ut ett behov av fortsatt forskning när det gäller hur elever kan stödjas 

i att föra över kunskaper från svenskämnets litteratursamtal till andra kontexter. Hur lärare i 

olika ämnen kan samverka för att elever skall kunna nå en högre grad av kontextoberoende 

gällande läsförståelse, kan mot bakgrund av studiens resultat ses som betydelsefullt att fortsatt 

utforska och diskutera (jämför Maton 2009). Sådana studier bör då kunna kopplas även till 

begreppet klassifikation. 

 

Elevernas resonemang har synliggjort att litteratursamtalens inramning kan ha en avgörande 

betydelse för hur framgångsrika dessa samtal blir. Främst gäller detta den problematik som 

beskrivits gällande samtalens organisering med avseende på elevernas känsla av trygghet i 

olika gruppkonstellationer och konsekvenser för deltagande i samtalen. När det gäller 

högstadiets litteratursamtal finns ett behov av fortsatta studier av vilka möjligheter som en 

blandning av svag och stark inramning av samtalen skulle kunna skapa (jämför Morais 2002).  

 

Slutligen är min förhoppning att redovisningen av elevernas resonemang och av det elevledda 

litteratursamtalet har bidragit med förståelse som kan gälla också för andra litteratursamtal än 

de dessa elever har deltagit i. Förhoppningsvis kan studien inspirera till fortsatta studier som 

tar sin utgångspunkt i ett elevperspektiv på skolans litteratursamtal. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
Orientering: kortfattat om min uppgift  

Etiken (Information, samtycke, konfidentialitet, nyttjande)  

Några frågor? 

Inled med bakgrundsfakta + mer allmän fråga (om de minns någon riktigt bra bok som de läst 

eller som någon läst för dem). 

 

Teman  

Litteratursamtal, övergripande: 

 På svensklektionerna har vi här på skolan ofta samtal om läsning. Jag skulle vilja att 

du berättar för mig om dina tankar om samtalen. 

Denna fråga kan tänkas fånga in mycket av det som jag tar upp i följande punkter. Om det inte 

blir så går jag vidare och kan även bocka av de frågor som elever berör.  

 

Olika former av litteratursamtal: 

 Jag skulle vilja att du beskriver de olika samtalstyperna vi har jobbat med. 

 Hur fungerar de olika samtalstyperna för dig? 

 Vilken betydelse har de olika samtalen haft för din läsförståelse.  

 Om du själv får välja: vilken typ av litteratursamtal föredrar du och varför? 

 Vad ger helklass-samtal som inte gruppsamtal ger och tvärtom? 

 

Elevledda litteratursamtal: 

 Ni har tränat att själva leda och på egen hand föra litteratursamtal. Vad tänker du om 

det? 

 Hur tänker du om just dessa samtals betydelse för din läsförståelse? 

 

Litteratursamtal och läsförståelse: 

 Forskningen säger att det är bra för läsförståelse att samtala om det man har läst men 

vad tycker du? 

 

Läsförståelsestrategier: 

 Vi har pratat mycket om och också tränat olika läsförståelsestrategier. Jag skulle vilja 

att du beskriver hur du tänker om läsförståelsestrategier. 

 På vilket sätt använder du strategier när du läser olika texter? 

 

Samtalsstrategier: 

 Ni har fått lära er och också själva diskuterat fram ett antal samtalsstrategier. Hur 

tänker du om detta i relation till litteratursamtalen? 

 

Efter genomförandet av de nationella ämnesproven i svenska: 

 Litteratursamtalens betydelse i relation till proven. 

 

Uppföljning: Sammanfatta vad som sagts. Ytterligare ngt du vill berätta? 
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Bilaga 2: Missivbrev 
      

      2013-11-03 

 

Till vårdnadshavare i klass 9a och 9b 

 

Som en del av er redan vet, läser jag på masterprogrammet i pedagogiskt arbete vid 

Högskolan i Borås. 

 

Under vårterminen är det dags att slutföra utbildningen genom att skriva en masteruppsats. 

Min förhoppning är att jag skall kunna relatera denna uppsats till vårt läsutvecklingsprojekt. 

Jag skulle därför vilja spela in ett antal samtal och också intervjua elever. Även intervjuerna 

kommer att spelas in. Observera att det endast handlar om att spela in ljud. Insamlat material 

kommer endast att användas av mig och eleverna kommer i uppsatsen att ges fingerade namn. 

Eleverna tillfrågas inför varje tillfälle och kan när som helst välja att avbryta sitt deltagande. 

Jag har skolledningens samtycke till att genomföra denna studie. 

 

För att kunna genomföra studien behöver jag ett medgivande från er. 

 

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta mig, eva.hesslow@gmail.com, eller min 

handledare Anita Norlund, anita.norlund@hb.se. 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

 

Eva Hesslow 

 

 

  Jag ger mitt tillstånd till inspelning av samtal och intervju. 

    

Elevens namn:  

 

……………………………………………………………………………………. 

 

Vårdnadshavares underskrift:  

 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

Jag ger inte mitt tillstånd till inspelning av samtal och intervju. 

 

Elevens namn:  

 

…….………………………………………………………………………………. 

 

Vårdnadshavares underskrift:  

 

……………………………………………………………………………………… 

mailto:eva.hesslow@gmail.com
mailto:anita.norlund@hb.se


57 

 

Bilaga 3: Läsförståelsestrategier 
 

I min studie refererar eleverna på olika sätt till nedanstående läsförståelsestrategier, vilka 

använts i samband med litteratursamtal inom ramen för svenskundervisningen. 

 
 

Strategi/Metod Användning och synliggörande av 

strategin/metoden i en undervisningssituation 

och i samband med litteratursamtal 

 

“Analysfrågor” 

 

 

Vem? Var? När? Hur? Vad händer? Varför? 

 

Kopplingar (Keene &  Zimmermann 2003) 

 

 

Text till text, text till själv, text till världen 

 

Lärarna i studien har i undervisningen använt 

delar av Chambers metod för boksamtal (se 

Chambers 1998). Eleverna i mina intervjuer talar 

om exempelvis ”glad gubbe”. 

  

 

    ?  ! samt specialiserade frågor beroende på 

text och syfte med läsningen.  = något man 

gillade med texten,  = något man inte gillade. 

Med hjälp av frågetecknet markerar eleverna olika 

saker som de undrar över och utropstecknet 

symboliserar hur saker i texten kan falla på plats 

när man läser vidare.  

 

 

Reciprocal Teaching (Palincsar & Brown 1984) 

Lärarna i studien har inte använt denna 

benämning inför eleverna. 

 

 

Ställa frågor, reda ut oklarheter, förutspå, 

sammanfatta.  

Elevernas egna frågor som viktig utgångspunkt 

för samtal. 

 

 

Förförståelse  

 

Användning av bokomslag, illustrationer, 

kapitelrubriker mm, men även diskussioner om 

olika samhällsfrågor för att skapa förförståelse. 

Kan gälla både inför läsning av en ny text eller 

inför läsning av ett nytt stycke. 

 

 

Visualisera/skapa inre bilder (Keene & 

Zimmermann 2003) 

 

 

På olika sätt diskutera och synliggöra de inre 

bilder som texten skapar hos läsaren, exempelvis 

genom att måla. 

 

 

 


