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SAMMANFATTNING 
 
Det här examensarbetet handlar om litteraturläsning ur ett receptionsperspektiv, hur 
man kan arbeta med skönlitteratur i svenskundervisningen i grundskolans senare år 
och då speciellt hur man som lärare kan leda goda och utvecklande boksamtal med 
eleverna. Syftet är att studera läsprocessen, vad som händer i mötet mellan eleven 
och texten och hur detta sen kommer till uttryck i boksamtalen. Arbetet består av en 
litteraturstudie och en undersökning. Undersökningsmaterialet utgörs av 
transkriptioner av två boksamtal samt de deltagande elevernas reflektioner inför och 
efter samtalen. Studien visar att i en medveten och välplanerad 
litteraturundervisning, där elevernas läsupplevelser får stå i centrum, kan eleverna i 
mötet med skönlitteraturen få värdefull kunskap om sig själva och omvärlden. I 
boksamtalen konfronteras olika uppfattningar och tolkningar, dels får man 
formulera sina egna tankar och känslor och blir därmed mer medveten om dem och 
dels får man ta del av de andras åsikter och tankar. I denna dialog fördjupas 
deltagarnas läsupplevelser och de får möjlighet att uttrycka och pröva sina intryck 
och värderingar. Utifrån samtalet om litteraturen kan man sedan komma vidare till 
ett mer generellt och allmängiltigt samtal om vad som är viktigt i elevernas egna liv. 
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1. INLEDNING: BAKGRUND, SYFTE  OCH PROBLEMFORMULERING 
 
Enligt kursplanen i svenska är skolans viktigaste uppgift att skapa goda möjligheter 
för elevernas språkutveckling. Språket är en väg till kunskap och har därmed en 
nyckelställning. Som blivande svensklärare har jag funderat mycket på hur man på 
bästa sätt kan hjälpa sina elever att utveckla ett rikt språk. Jag tror att 
språkutveckling sker genom språkanvändning och vill därför ge mina framtida 
elever rikligt med tillfällen att aktivt använda sitt språk i varierande situationer. 
Litteraturläsning ger upplevelse, möjlighet till inlevelse och engagemang, kunskap 
om sig själv och andra och om olika miljöer och tider. Att läsa utvecklar samtidigt 
språket och ger inspiration och vägledning i det egna skrivandet och skapandet. 
Personligen har jag ett stort och brinnande intresse för litteratur och läsning och 
skönlitteraturen kommer att få en central plats i min undervisning.  
 
Jag ska bli lärare för grundskolans senare år och under lärarutbildningen har jag lärt 
mig att det för många ungdomar är en tid av intensivt identitetsarbete. Under 
praktikperioder har jag upplevt att många elever har ett stort behov av att formulera 
och ventilera sina tankar kring de ”stora” frågorna. Enligt läroplanen skall skolan 
sträva efter att eleverna utvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska 
ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter och där tror 
jag att litteraturen kan spela en viktig roll. Med utgångspunkt i skönlitterära texter 
kan man fundera, filosofera och bearbeta livsfrågor. Det finns enorma 
variationsmöjligheter i arbetet med skönlitteratur i klassrummet och läsmetod och 
arbetsformer anpassas efter den aktuella elevgruppen, texten och sammanhanget. 
Redan första gången jag hörde talas om boksamtal som metod blev jag mycket 
nyfiken och intresserad och kände att det var något jag ville fördjupa mig i. I samtal 
om det lästa får man formulera sina egna tankar och funderingar som litteraturen 
väckt och man får höra hur andra har upplevt samma berättelse. Alla deltagare 
bidrar med sin individuella uppfattning och tillsammans kan man utveckla och 
fördjupa läsupplevelsen. 
 
I Lärande i praktiken (2000) skriver Roger Säljö om lärande i ett sociokulturellt 
perspektiv. Det kan beskrivas som gemensam odling av kunskap, en slags 
samarbetsinlärning där vi deltar och lär av varandra i meningsfulla sammanhang. I 
grundläggande mening handlar lärande om vad individer och kollektiv tar med sig 
från sociala situationer och brukar i framtiden och Säljö menar att i ett sociokulturellt 
perspektiv ”är kunskaper inte något som individen har […], kunskaper är något man 
använder i sitt handlande i vardagen och en resurs med vars hjälp man löser problem, 
hanterar kommunikativa och praktiska situationer på ändamålsenliga sätt” (Säljö 
2000, s. 125). I ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling blir 
kommunikativa processer helt centrala, då det är genom kommunikation som 
individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter. Då kommunikation och samspel 



är av avgörande betydelse för lärande, måste vi i skolan ge stort utrymme till det. Jag 
tror att kunskaper utvecklas när vi använder oss av dem och att grupparbeten, 
samtal och diskussioner är värdefulla eftersom olika uppfattningar och idéer ställs 
mot varandra. Med detta intresse som bakgrund vill jag i detta arbete undersöka hur 
ungdomar i grundskolans år 7-9 läser skönlitteratur ur ett receptionsperspektiv och 
hur de samtalar kring det de läst.  
 
Syftet med arbetet är att studera vad som händer i mötet mellan eleven och texten 
och hur detta sedan kommer till uttryck i samtalen samt huruvida kunskap utvecklas 
i boksamtalen. Jag är som blivande svensklärare också intresserad av att lära mig 
leda goda boksamtal i vilka eleverna i samspel med varandra kan lära sig mer om sig 
själva och sin omvärld och där de stimuleras att uttrycka sina tankar och därigenom 
utvecklar sitt språk och sitt tänkande. De frågor jag vill belysa med min studie är:  
 

• Vad händer i mötet mellan läsaren och texten? Hur ser läsprocessen ut och på 
vilka olika sätt kan en läsare möta en text? 

• Hur kan en elevcentrerad och kunskapsutvecklande litteraturundervisning för 
grundskolans senare år utformas? 

• Vad kan man uppnå i arbetet med boksamtal med elever i år 7-9? Konstrueras 
och utvecklas kunskap i boksamtal? Vad är viktigt att tänka på? 

 
 



2. METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 
Jag har valt att göra en litteraturstudie för att söka mer kunskap om vad som händer 
i mötet mellan eleven och texten, om litteraturläsning i skolans undervisning och om 
hur jag som lärare kan leda goda och utvecklande boksamtal. För att studera hur 
detta kan fungera i praktiken kompletterar jag min studie med en egen 
undersökning. 
 
2.1 Litteratur  
 
Det finns mycket forskning kring litteraturläsning och olika sätt att se på mötet 
mellan läsare och text. I uppsatsen presenteras två olika teorier, J A Appleyards 
utvecklingsteori för litteraturläsning och Judith Langers teori kring litterär förståelse 
och läsprocessen. När det gäller litteraturreception har jag valt att koncentrera 
studien till de läsarorienterade riktningar som kallats receptionsanalys eller 
läsarresponsmetoden (reader-response criticism) och presenterar två forskare med 
något olika syn på läsaren, texten och förhållandet dem emellan. Det finns också 
mycket skrivet om litteraturmetodik och olika sätt att arbeta med skönlitteratur i 
skolans undervisning. Eftersom jag ska bli högstadielärare har jag tagit fasta på 
metoder och idéer som lämpar sig för grundskolans senare år. Jag gör en liten 
översikt, men väljer att fokusera mitt arbete på boksamtal eller litteratursamtal som 
det också kallas.  
 
2.2 Undersökning  
 
Som lärarkandidat på en större högstadieskola fick jag under min slutpraktik 
förmånen att vara med och leda ett läsprojekt i år 9. Läsprojektet, som genomfördes i 
skolans samtliga nior, var redan planerat när jag kom in, men efter överenskommelse 
med min handledare fick jag möjlighet att genomföra min undersökning inom dess 
ram. Min handledare, här kallad Marianne, har två klasser i svenska, här kallade A 
och B. Läsprojektet varade i fem veckor och i varje klass arbetade vi med fyra titlar: 
Spelar död av Stefan Casta, Låtsaskungen av Torgny Karnstedt, Volmer av Lise 
Norgaard och Nattmannens pojke av Bo R Holmberg. Böckerna hade valts ut av 
svensklärarna i arbetslaget i samråd med En bok för alla som de beställdes ifrån och 
lärarna hade delat upp läsningen emellan sig så att någon av dem hade läst varje bok 
när projektet drog igång. Marianne hade läst Volmer, men planerade att läsa de andra 
tre böckerna parallellt med eleverna. Jag hade läst Låtsaskungen och läste Spelar död 
samtidigt som eleverna. Varje elev valde och läste en av de fyra böckerna under de 
fem veckorna. De fick veta vilket datum boken skulle vara utläst och att de då skulle 
redovisa genom att svara på frågor och diskutera i grupper. 
 



Vid introduktionen av projektet informerade jag om att jag skrev ett examensarbete 
om boksamtal och förklarade vad det är. Jag berättade att jag skulle följa deras 
läsning och som en del i min undersökning leda boksamtal med några av dem vid 
läsningens slut, som en alternativ redovisning. När de fått sina böcker bad jag dem 
att reflektera skriftligt kring bokvalet och sina förväntningar på boken och läsningen. 
 
Jag valde att göra en kvalitativ studie, för att inom en omfattning rimlig för detta 
arbete kunna genomföra en djupare analys av materialet. Av de fyra titlarna i 
läsprojektet koncentrerade jag mig, på Mariannes inrådan på en, Spelar död och de två 
grupper elever, en i klass A och en i klass B som läste den. Gruppen i klass A bestod 
från början av fem elever, som jag har valt att kalla Tom, Linda, Sofia, Andreas och 
Oscar. Under läsningens gång bytte Oscar bok, så han fanns inte med vid 
boksamtalet. I klass B bestod gruppen av fyra elever, som jag kallar Erika, Hana, 
Marie och Naim. Hana valde att inte skriva om sina förväntningar. I 
Forskningsmetodikens grunder (1994) skriver Patel och Davidson att man måste 
försäkra sig om att det inte finns speciella egenskaper hos individerna som påverkar 
eller stör resultatet när man gör ett experiment. Det bästa sättet att kontrollera 
individfaktorer är att göra en slumpmässig fördelning, men det var av praktiska skäl 
inte möjligt i detta fall. Jag fick därför använda mig av en så kallad ” ’tillgänglig 
grupp’”, dvs individer som vare sig utgör ett fall eller ett stickprov” (Patel & 
Davidson 1994, s. 47). Jag är medveten om att resultaten därför inte kan påstås gälla 
för andra grupper än de undersökta. 
 
Inför läsningen gav jag eleverna varsin lapp i storlek A6 att ha som bokmärke: 
 
  Att tänka på medan du läser: 

 
• ”Gillanden” - sånt som du uppskattar och 
  tycker om. 
• ”Ogillanden” – sånt som du inte gillar. 
• ”Frågetecken” – är det något du undrar  
  över, något du inte förstår? 
• ”Kopplingar” – ser du några mönster? 
 
Tänk på personerna; är det någon eller några 
av personerna i boken som du tycker om? Är 
det någon eller några som du inte tycker om? 
 
När du har läst ut boken: 
 
Vad i boken gjorde starkast intryck på dig? 
Välj ut ett minne, det kan vara en händelse, en  
episod, en person eller vad som helst som du  
reagerat på av någon anledning… 

 



De fyra punkterna har jag lånat från den modell för boksamtal som Aidan Chambers 
presenterar i Böcker inom oss (1994). I Reflekterande läsning och skrivning (1996) skriver 
Gunilla Molloy att Chambers frågemetodik är en bra grund att utgå ifrån när man 
vill börja pröva samtalsmetodik med en klass. Den kan hjälpa till att hålla en linje i 
samtalet och Molloy anser också att den är ett stöd, både för lässvaga, ”ty de flesta 
elever kan hitta någon detalj som de tyckte om eller inte tyckte om” och för 
talängsliga, ”som kan bidra till samtalet även med korta inlägg” (Molloy 1996, s. 69). 
Eftersom jag visste att det fanns både lässvaga och talängsliga bland de utvalda 
eleverna och varken de eller jag var vana vid boksamtal, tyckte jag att det var en bra 
idé att de hade något att fundera kring under läsningens gång.  
 
När eleverna läst ut sina böcker träffade jag mina utvalda elever för boksamtalen. 
Vid båda tillfällena satt vi i ett lugnt och avskilt grupprum och samtalen spelades in 
med bandspelare och transkriberades sedan grovt. Efter samtalen bad jag eleverna 
att skriva ned sina tankar kring samtalet, hur de tyckte att det var, hur de brukar 
redovisa böcker annars och vilka för- och nackdelar de upplever med dessa olika sätt 
att redovisa böcker. 
 
Mitt undersökningsmaterial utgörs av de reflektioner som de utvalda eleverna skrev 
inför läsningen, transkriptioner av de två boksamtalen och de reflektioner som 
eleverna skrev efter samtalen.  
 
2.3 Disposition 
 
Uppsatsen består av tre kapitel, som vardera innehåller en litteraturgenomgång, en 
presentation av resultatet från min undersökning och en diskussion av slutsatser som 
kan dras utifrån dessa. Det första kapitlet är tänkt som en teoretisk bakgrund och 
presenterar några teorier kring läsutveckling och litteraturreception. Det andra 
kapitlet behandlar varför och hur skönlitteratur kan användas i skolans undervisning 
och hur lärare och elever väljer böcker. Det tredje kapitlet handlar om boksamtal och 
om vad man som lärare och samtalsledare bör tänka på när man arbetar med 
boksamtal. I varje kapitel presenteras relevanta delar av undersökningsresultatet och 
min tanke är att lägga exempel från min undersökning som ett raster på 
presentationerna av teorierna.   
 



3. KAPITEL 1 – LÄSUTVECKLING OCH LITTERATURRECEPTION 
 
3.1 Läsutvecklingsteorier 
 
3.1.1 J A Appleyard  
 
I Becoming a Reader (1990) presenterar J A Appleyard en modell för läsutvecklingens 
perioder. Han bygger modellen på receptionsforskning, utvecklingspsykologisk teori 
och sin undersökning av studenters receptionsbiografier och intervjuer med läsare 
från tretton till åttiotvå års ålder med skiftande utbildning och social bakgrund. En 
utgångspunkt är att människor intar speciella roller som läsare och att detta 
rollbegrepp är knutet till identitetsutvecklingen samt att rollen skapas i ett socialt 
sammanhang. Lars Wolf återger Appleyards modell i Läsaren som textskapare (2002) 
och han skriver att Appleyard särskiljer fem olika faser, av vilka vi i princip kan bära 
med oss alla. 
 

1. Läsaren som lekare (”the reader as player”). Under förskoleåren fungerar barnet, 
vilket ännu inte är en läsare utan en lyssnare till berättelser, såsom en trogen ’lekare’ 
i fantasins värld, där dikt och verklighet sammanblandas med önskedrömmar, vilka 
barnet så småningom lär sig sortera och kontrollera. 

 
2. Läsaren som hjälte och hjältinna (”the reader as hero and heroine”). Som skolbarn 

identifierar sig läsaren gärna med textens huvudkaraktär och upplever texten som 
en faktisk värld med levnade människor, som skiljer sig gentemot den faktiska 
genom att vara tydligare, mer organiserad och mindre mångtydig. 

 
3. Läsaren som tänkare (”the reader as thinker”). Den adolescente läsaren kan läsa 

fiktion för att upptäcka meningen med livet, ideal och något att tro på. Sanningen i 
dessa idéer och sätt att leva utgör ett viktigt kriterium när texten skall bedömas. 
 

4. Läsaren som tolkare (”the reader as interpreter”). Denna typ av läsare återfinns bland 
studenter som studerar litteratur systematiskt. De ser på litteratur som något 
organiserat och som möjligt att tolka utifrån olika perspektiv, samtidigt som de kan 
tala analytiskt om det de läst. 

 
5. Läsaren som pragmatiker (”the pragmatic reader”). Vuxna läsare kan läsa på olika sätt: 

för ren underhållning och som flykt men också för att möta nya, utmanande tankar. 
Typiskt är att de väljer sin litteratur utifrån ett medvetet, för dem klokt, val.  
(Wolf 2002, s. 43) 

 
Lars-Göran Malmgren kallar Appleyards modell för en substantiell utvecklingsteori 
för litteraturläsning från barndomen till den vuxna läsaren. Enligt Appleyard 
definierar inte rollerna den individuella läsutveckling som vi kan se variera från 
individ till individ. De definierar inte heller sociologiskt betingade hållningar som 



kan variera beroende på klass och kön och som Malmgren uppfattar Appleyards 
resonemang får modellen status som ”en idealtypisk, kulturellt förankrad 
läsformation” (Malmgren 1997, s. 108). 
 
Den idealtypiska period som infaller i tonåren (13-17 år) präglas av den tänkande 
läsaren. Den tänkande tonårsläsaren använder andra värdekriterier än den barnslige 
äventyrsläsaren och en berättelse kan nu framstå som bra ”eftersom den är verklig 
och eftersom läsaren kan identifiera sig med en fiktiv karaktär genom att känna igen 
egna eller andras erfarenheter” (ibid. s. 113). Tonåren kan vara en tid då ungdomar 
ställs inför svåra erfarenheter och krisartade identitetsproblem och just detta kan 
göra dem till tänkare. Malmgren skriver att huvudtesen i Appleyards resonemang är 
att tonåringar tvingas in i realiteter under sin livsutveckling. Ur tonårens 
identitetskriser växer det fram en insikt om att livet är komplicerat och sammansatt 
och ”denna tonårssituation utgör grunden för det nya, realistiska läsandet. 
Tonårsläsaren prövar text mot verklighet, använder en mimetisk måttstock i sin 
jämförelse av text och verklighet. Illusionsrealistiska texter som bearbetar elände och 
katastrofer precis som de är kan accepteras i den litterära repertoar som håller på att 
utvecklas” (ibid. s. 115). Det blir viktigt att undersöka fiktiva karaktärers inre och 
yttre liv genom identifikation och ställa frågor som: ”Finns det diskrepans mellan 
yttre handling och inre bevekelsegrunder? Liknar karaktären läsaren själv?” (ibid. s. 
115). 
 
Gun Malmgren skriver i en utskrift av ett föredrag att den tänkande läsaren i 
Appleyards presentation framstår som en läsare som allt oftare går över i ett 
postkonventionellt tänkande och byter perspektiv. Man accepterar att saker och ting 
kan se annorlunda ut, man kan tänka mer hypotetiskt och man kan abstrakt se 
konsekvenser av vissa handlingar. Hon skriver också att kravet på texterna i den här 
fasen ofta är att de skall vara verkliga, gärna dokumentära och otäcka, ”man dras till 
det farliga och vuxna” (Malmgren 1999, s. 9). 
 
3.1.2 Judith Langer 
 
Judith Langer är en forskare som sökt skapa begrepp för litterär förståelse och en 
analys av läsprocessen. Centralt hos Langer är begreppet envisionment, som hon 
definierar så här i sin bok Envisioning Literature (1995): 
 

I use the word envisionment to refer to the world of understanding a person has at any point in 
time. Envisionments are text-worlds in the mind, and they differ from individual to 
individual. They are a function of one’s personal and cultural experiences, one’s relationship 
to the current experience, what one knows, how one feels, and what one is after.  
(Langer 1995, s. 9) 

 
Lars-Göran Malmgren behandlar Langers teorier i Åtta läsare på mellanstadiet (1997) 
och han översätter envisionments med föreställningar. Den föreställningsvärld som 



läsaren bygger upp utvecklas och skiftar och den tar form genom läsarens 
associationer till egen personlig livserfarenhet, tidigare kulturella erfarenheter, 
kunskaper och känslor. Langer urskiljer fyra stadier och strategier (stances): 
 

1. Being out and stepping into an envisionment. Läsaren strävar initialt efter att orientera 
sig i textvärldens breda yta genom att ta fasta på olika ledtrådar som associeras med 
förförståelseelement. Det handlar enkelt uttryckt om att komma in i textens värld. 

 
2. Being in and moving through an envisionment. Den andra rörelsen är textintern. Läsaren 

sugs upp i textvärlden och rör sig i den, relaterar t.ex. olika händelser och personer 
till varandra, kombinerar olika drag. Även denna rörelse, genom vilken olika 
föreställningar successivt revideras i ett flöde, är beroende av läsarens individuella 
förförståelse. 

 
3. Stepping out and rethinking what one knows. De tidigare rörelserna (1 och 2) har gått 

från liv till text. Läsaren har med hjälp av sina erfarenheter och kunskaper etablerat 
en kontakt med textens värld. Den tredje rörelsen går åt motsatt håll, från text till liv. 
Läsaren strävar efter att förstå hur de föreställningar hon byggt upp i kontakten med 
texten anknyter till och påverkar tidigare erfarenheter och kunskaper. Läsaren strävar 
efter att jämföra föreställningen om den fiktiva världen med den verkliga genom att 
träda tillbaka ur fiktionen och reflektera över egna erfarenheter och åskådningar. 

 
4. Stepping out and objectifying experience. Det fjärde stadiet i läsprocessen innebär ökad 

distans och analytisk objektifiering av hela läserfarenheten och av de föreställningar 
om textvärlden som läsaren konstruerat. I denna rörelse kännetecknas tänkandet av 
en strävan efter att upprätta konsistent helhet och sammanhang. Texter kan relateras 
till varandra och till läsarens åskådningsvärld på ett kritiskt, analytiskt sätt. Det är en 
strävan efter en mer ’teoretisk’ förståelse i jämförelse med den tredje fasen som 
fortfarande har en associativ karaktär.  

 (Malmgren 1997, s. 217) 
 
Malmgren skriver vidare att konstruktionen av föreställningar i läsningen alltså sker 
på olika sätt i en process som relaterar fiktion till läsarens livserfarenhet och 
identitetsutveckling. Hos en enskild läsare och i en enskild läsning kan de fyra 
rörelserna variera i aktivitet och styrka och ”sammantaget utgör de grundläggande 
element i det Langer kallar den litterära erfarenheten som också kännetecknas av ett 
öppet tänkande i motsats till ett slutet” (ibid. s. 218). 
 
Pia Wallin skriver i en uppsats om tonåringars läsning att vi använder oss av Langers 
samtliga fyra läsarhållningar när vi läser och att de inte uppträder linjärt utan som en 
ständigt pågående oregelbunden rörelse, styrd av läsarens behov. I de två första är 
våra tankar riktade mot våra egna fantasier om textens inre värld. I det tredje 
fokuseras vår erfarenhet av och kunskap om den verkliga världen och vi låter 
textvärlden påverka våra liv. I den fjärde granskar vi våra föreställningsvärldar på 
distans, enligt Wallin.  



3.1.2.1 Pedagogiska konsekvenser 
 
Langer tillskriver litteraturen mycket stor betydelse för människans utveckling. 
 

Literature makes us better thinkers. It moves us to see the multisidedness of situations and 
therefore expands the breadth of our own visions, moving us toward dreams and solutions we 
might not otherwise have imagined. […] And it moves us to consider our interconnectedness 
with others and the intrinsic pluralism of meaning; it helps us to become human.  
(Langer 1995, s. 145)  

 
Langers övergripande pedagogiska princip är att ”i ett klassrum där man läser för att 
utveckla nya föreställningsvärldar tror man faktiskt att litteratur är kunskaps- och 
tankeutvecklande och att eleverna faktiskt är kompetenta tänkare” (Wallin 1997, s. 
40). Principen kan brytas ned i fyra underavdelningar: 
 

1. Elever skapar nya föreställningsvärldar i ett livslångt lärande. Lärarna ser till att varje 
elev kan och vill få kunskap genom litteratur. Eleverna är legitimerade ’tänkare’ och 
tar över äganderätten till sitt eget lärande. De använder den kunskap de för med sig 
för att förstå, observera andra och be om hjälp när de tycker att de behöver det. 
Läraren blir en uppmärksam lyssnare för att förstå elevers olika idéer och hjälpa dem 
att hitta egna vägar att nå kunskap. 

 
2. En del av den litterära utforskningen är att lära sig ställa frågor. Den 

kunskapssökande akten i litteratur är öppen och vetgirig. Det är nödvändigt att ställa 
frågor som: ’Jag är inte säker…’ ’Tänk om…’ ’Tyckte du verkligen…’ Frågorna talar 
om att eleven aktivt bygger nya föreställningsvärldar. Läraren ska hjälpa eleverna att 
bli goda frågeställare så att de kan använda frågeställningar för fördjupad förståelse. 

 
3. Avsikten med lektionerna är att eleverna ska få tillfällen att utöka och utveckla sin 

kunskap och förståelse. Eleverna ges tillfälle att utforska nya och lämna bakom sig 
äldre uppfattningar. Diskussionerna utgår från elevernas första intryck och dessa 
förväntas bli förändrade. 

 
4. En mångfald perspektiv används för att berika tolkningen. Andras åsikter blir ett sätt 

för eleverna att reflektera över tankar de inte direkt kommer på själva. Det blir ett sätt 
att utveckla tolkningar och tillägna sig känsla för andras tankar. Det ger större bredd 
åt elevens föreställningar om sig själva, sina liv och världen.  
(Wallin 1997, s. 41) 

 
Wallin presenterar också ”Langers lista”, som innehåller de kunskaper eleverna bör 
utveckla i sitt läsarbete:  
 
     Varje elev ska kunna 
 

• dela med sig av sina första intryck efter läsningen 
• ställa relevanta frågor om det lästa 



• gå vidare från de första intrycken för att tänka efter, utveckla och berika sin förståelse 
• anknyta inom och mellan texter 
• beakta flera synvinklar i texter och mellan gruppens medlemmar 
• ta del av alternativa tolkningar för att kritisera eller instämma med dem 
• använda litteraturen för att skapa förståelse för sin person och livet/omvärlden 
• använda läsarter som ger inlevelse i andra kulturer och sammanhang 
• använda skrivandet som ett sätt att reflektera över och delge andra kunskap om 

litteratur 
• tala och skriva om ett verk på sätt som är karaktäristiskt och godtagbart vid 

litteraturstudier  
(Wallin 1997, s. 42) 

 
Det kan vara svårt att som lärare övergå till en hållning som fokuserar elevens 
erfarenhet och utveckling från det gamla sättet att arbeta med litteratur på ett 
instrumentellt sätt och Langer och Wallin menar att ”listan kan vara till hjälp för 
lärare att inte känna det som att ’allt går an’” (ibid. s. 41). 
 
Genom att analysera elevernas läsning och läsprocess blir läraren bättre på att 
bedöma var eleverna befinner sig i läsutvecklingen och den kunskapen bör resultera 
i en litteraturundervisning där elevernas nivå är i centrum anser Wallin. Hon tycker 
att Langers lista passar bra in i svenska skolor och att den absolut stämmer med 
intentionerna i Lpo 94.  
 
Langers litteraturpedagogiska program går ut på att stärka de processer och det 
tänkande som hon urskiljer i receptionsanalysen och hon pläderar för en 
litteraturpedagogik som bör frilägga kulturella konflikter och socialisera elever till 
”tänkande och tolkande intellektuella människor som har ögonen öppna för 
möjligheternas horisont” (Malmgren 1997, s. 218). Läraren ska behandla eleverna 
som aktiva tänkare och utgå från deras egna erfarenheter. Malmgren anser att 
läraren i Langers exempel först och främst framstår som en hjälpare som skapar 
betingelser för en elevcentrerad social interaktion i ett klassrum där det är tillåtet att 
tänka associativt i förhållande till litteratur och teman i litteratur. 
 
Gunilla Molloy skriver att en förutsättning för att läsaren skall kunna ta sig in i 
textens föreställningsvärld och röra sig i den, är att läsaren inte avvisar texten. ”I alla 
klasser finns läsare som direkt efter de första stegen in i den skönlitterära texten 
vänder och går ut”, men det behöver inte betyda att de inte kan skapa sig en 
föreställning om texten (Molloy 2002, s. 59). Molloy menar att det skulle kunna visa 
att eleverna i samspel med den skönlitterära texten även har en föreställning om sig 
själva som läsare. Langer sätter in läsningen av skönlitteratur i skolan i ett större 
politiskt, kulturellt och socialt sammanhang och hon argumenterar för en 
litteraturpedagogik ”som inte väjer för de konflikter som kan utspelas i ett klassrum, 
utan som synliggör dem” (ibid. s. 60).  
  



3.2 Litteraturreception och texttolkning 
 
I de läsarorienterade riktningar inom textanalysen som blommade upp under 1970-
talet framhävdes och underströks läsarens roll som skapare av mening i litterära 
texter: ”läsaren skulle inte längre ses som en mottagare utan som meningskreatör” 
(Wolf 2002, s. 16). Enligt Wolf är alla receptionsforskare och teoretiker sedan dess 
ense om att en texts mening inte är bunden till författaravsikten, utan att den alltid 
påverkas av vem som läser texten och i vilka sammanhang läsningen äger rum. 
 
Molloy skriver i Reflekterande läsning och skrivning (1996) att ”om det idag finns en 
övergripande uppfattning om texttolkning så må det vara den, att det faktiskt inte 
finns någon teori som kan förklara alla de olika läsningar som kan uppstå i mötet 
mellan en läsare och en text” (Molloy 1996, s. 66). 
 
3.2.1 Louise M. Rosenblatt 
 
Wolf presenterar Louise M. Rosenblatt i sin bok Läsaren som textskapare (2002) och 
skriver att hon tidigt påstod att all läsning av litteratur av nödvändighet är en 
individuell och unik händelse, som involverar tanke och känsla hos den enskilde 
läsaren. Rosenblatt ser en öppenhet i en litterär text som kräver en aktiv medverkan 
av en mottagare, för att texten ska ”lämna ifrån sig sitt innehåll” (Wolf 2002, s. 21). 
Rosenblatt förutsätter två olika inställningar hos en läsare gentemot texten: efferent 
och estetisk läsning. Efferent läsning ”äger rum när en läsare hämtar information från 
texten och därefter på något sätt använder denna information. Mot detta står en 
estetisk läsning, där läsaren dras in i något som händer i de särskilda ögonblick då 
läsarens uppmärksamhet är fokuserad på vad som personligen upplevs, kognitivt 
och känslomässigt, under själva läsakten” (ibid. s. 22). Wolf skriver att Rosenblatt 
inte vill se läsprocessen som en mekanisk interaktion mellan den objektiva texten och 
läsaren. För henne beskriver ”transaktion” bättre vad som sker än ”interaktion”. 
Transaktion innebär att läsaren möter texten med sina erfarenheter av såväl litteratur 
som livet. I läsningen kommer då en rad faktorer att vara aktuella samtidigt och 
”läsningen blir därmed något mer komplext” (ibid. s. 22).  
 
 
3.2.1.1 Pedagogiska konsekvenser  
 
Rosenblatt har tillhört de mest inflytelserika rösterna när det gällt att förankra 
läsarresponsforskningen i litteraturundervisningen skriver Wolf.  
 
Molloy skriver att Rosenblatt, liksom Langer, utgår från att mening skapas i mötet 
mellan läsare och text och hon återger hur Rosenblatt diskuterar litteraturläsningens 
roll i skolan. Rosenblatt är kritisk mot den litteraturläsning som skall leda fram till 
rätta svar och menar att ”what the student brings to literature is as important as the 



text itself” (Molloy 2002, s. 62). Molloy menar att Rosenblatts uppfattning att varje 
läsning handlar om en speciell individs möte med en speciell text, kan hjälpa oss att 
förstå varför en del elever förmår skapa en föreställningsvärld under sin läsning och 
varför andra inte förmår göra det. Mellan vissa speciella individer och vissa speciella 
texter uppstår inte någon transaktion menar hon. 
 
Rosenblatts teori om transaktionen mellan läsare och text pekar mot behovet av ”den 
breda kunskap som svensklärare måste besitta inte bara om texter av olika slag, utan 
också om hur olika läsare läser dem” (ibid. s. 63). Skillnader i läsning kan enligt 
Molloy bero på vad man uppmärksammar i texten, vad man ser och inte ser och hur 
man tolkar det man ser.  Vad man ser och inte ser kan förstärkas i skolan, där ju 
läraren ofta ber eleverna att se på något speciellt i texten och ”utifrån lärarens 
läsanvisningar kan något i elevernas läsning ställas i fokus och annat i periferin” 
(ibid. s. 62). Molloy skriver vidare att enligt Rosenblatt kan ett problem i 
klassrummet vara att lärare ofta fokuserar på en efferent läsning av skönlitteratur. 
Hon gissar att behovet av begrepp som efferent och estetisk läsning och distinktionen 
dem emellan kan förefalla märkliga för läsare utanför klassrummet, ”där ingen ber 
oss läsa en bok för att sedan besvara frågor på texten”, men att de är användbara för 
att förklara vissa elevers reaktioner på vissa texter, eftersom frågor på texten är 
vanligt förekommande i skolans litteraturundervisning (ibid. s. 63). 
 
3.2.2 Kathleen McCormick 
 
I Läraren, litteraturen, eleven (2002) refererar Molloy till den amerikanske 
litteraturteoretikern Kathleen McCormick och hennes grundläggande antagande att 
både läsare och texter äger en allmän och en litterär repertoar. Textens allmänna 
repertoar beskrivs som ”the perspectives of the text, its attitudes about moral values, 
social practices” (Molloy 2002, s. 66). Läsarens allmänna repertoar utgörs enligt 
McCormick av ”a set of culturally conditioned experiences, beliefs, knowledge and 
expectations, about such matters as politics, lifestyle, love, education, integrity and so 
fort” (ibid. s. 66). Molloy skriver att de flesta läsare inte är medvetna om sin egen 
allmänna repertoar förrän de konfronteras med en annan, som skiljer sig från den 
egna. En läsare kan tro att hennes uppfattning finns i texten, men konfronteras hon 
med andra uppfattningar kan hon bli medveten om att hennes läsning är färgad av 
hennes egna allmänna repertoar. Både texten och läsaren har enligt McCormick 
också en litterär repertoar. Textens litterära repertoar beskriver hon på följande sätt: 
”the text’s literary repertoire is made up of the literary conventions it follows and its 
formal strategies. For example, most conventional stories have plots and characters 
and are told from a particular point of view” (ibid. s. 69). Läsarens litterära repertoar 
definierar McCormick så här: “reader’s literary repertoires consists of their 
knowledge and assumptions about what literature ‘is’ or ‘should be’ based on their 
previous reading experiences and the assumptions about reading they have absorbed 
from the literary and general ideologies of their culture” (ibid. s. 69). Molloy skriver 



att det skiljer sig märkbart i hur olika läsare utifrån sina egna litterära repertoarer 
kan gå i dialog med olika texters litterära repertoarer; det som upplevs som en 
svårighet för vissa läsare kan upplevas som intressant av andra. Hennes studie visar 
att texter med inflikade återblickar skapar svårigheter för åtskilliga unga läsare. 
McCormick talar då om matchning respektive icke-matchning. ”A matching of 
repertoires can be said to occur whenever readers’ expectations are fulfilled by the 
text’s features, be they literary or general” (ibid. s. 71). Icke-matchning sker när det 
uppstår “an absence of certain information, a reader simply cannot find a way to 
respond satisfactorily or to make sense of a text” (ibid. s. 71).  
 
3.2.2.1 Pedagogiska konsekvenser 
 
En vanlig erfarenhet för både lärare och elever är enligt Molloy att läsningar av 
samma text kan skilja sig åt mellan olika elever och detta bekräftas också av 
receptionsforskningen. Ett skäl till att läsningarna går isär är ofta just att olika läsare 
kommer till texten med olika allmänna repertoarer och ”mötet mellan läsaren och 
texten kan därmed också handla om på vilket sätt som läsarens och textens 
repertoarer skiljer – eller icke skiljer sig åt – samt varifrån olika moraluppfattningar 
och attityder kommer” (Molloy 2002, s. 67). Molloy skriver också att lärare kanske 
inte alltid uppmärksammar att det kan vara bokens litterära repertoar som hindrar 
transaktionen mellan läsaren och texten. Hon anser att McCormicks modell synliggör 
de sociala och kulturella sammanhang inom vilka såväl läsare som text är infogade 
och att den därmed kan vara ”en hjälp för lärare att förstå sina elevers olika 
reaktioner på samma text” (ibid. s. 71). Hon tillägger att det naturligtvis är svårt för 
en lärare att veta var anknytningspunkten mellan de olika allmänna repertoarerna 
finns mellan varje enskild elev och varje text. 
 
3.3 Litteraturreception i skolans undervisning 
 
I Läraren, litteraturen, eleven (2002) undersöker Molloy vad som händer i mötet mellan 
läraren, litteraturen och eleven inom skolans ram.  
 

En del lärare frågar ibland elever vad en text ’betyder’ eller vad författaren ’menade’ med det 
han skrev. Läraren kan med sin fråga antyda att det i varje text finns en bestämd mening 
nedlagd och elevens uppgift är att finna den. Andra lärare kan fråga sina elever vilken mening 
texten vid läsningen får för dem. Därmed kan de antyda att mening skapas i mötet mellan 
läsare och text. Inom svenskämnets ram konstruerar varje enskild lärare för eleverna en 
uppfattning om vad läsning av skönlitteratur kan vara.  
(Molloy 2002, s. 18) 

 
Molloy menar att om vi lärare kan förhålla oss öppna inför hur olika elever tillför 
texten ny mening, så kan vi också ge eleverna den erfarenheten att deras åsikter har 
betydelse. I den gemensamma läsningen, där elevernas möte med texten får stort 
utrymme, kan det mellan text, elever och lärare uppstå vad Molloy kallar för ”den 



gemensamma texten”, där alla har kunnat bidra med något och texten har fått ökat 
djup och förståelse för alla (Molloy 1996, s. 72). 
 
Wolf skriver att det är viktigt att litteraturundervisningen ger eleverna tillfälle att 
lära känna varandra i egenskap av litteraturläsare och därmed skapar förståelse för 
hur olika man kan läsa texter. Det kan man göra med frågor och övningar som 
fokuserar läsaren. Wolf föreslår att man låter elevernas diskutera parvis utifrån 
följande: ”Diskutera er läsning med varandra. Prata om de minnen, de tankar och de 
känslor som ni fick vid läsningen. Vilka likheter och vilka skillnader kan ni notera 
beträffande er upplevelse av texten? Var texten mer angenäm eller tråkig för den ena 
än för den andra?” (Wolf 2002, s. 136). 
 
Molloy skriver att de flesta tonåringar prioriterar texter som ligger nära en verklighet 
som de kan känna igen. En förutsättning för att någon form av subjektiv förankring 
skall ske när en elev läser en text är ”möjligheten till en igenkänning av egna 
erfarenheter eller en koppling till en känd verklighet” (Molloy 2002, s. 75). Problemet 
med denna förutsättning är att läraren, som är den som ska underlätta möjligheterna 
till igenkänning inte alltid vet när den uppstår mellan en elev och en text. Molloy 
skriver att läraren därför behöver kunskap om de frågor och de erfarenheter som 
eleverna bär på. Med frågor som: ”Hur skulle du ha handlat?” kan man som lärare 
peka på att de fiktiva personernas agerande och beslut får följder och att om vi som 
läsare kan ta ställning till deras agerande betyder det att vi medvetet eller omedvetet 
själva har samma eller andra värderingar.  
 
I det ständiga sökandet och prövandet av olika identiteter under tonåren kan 
litteraturen enligt Molloy erbjuda olika mönster. I detta sökande efter en egen 
identitet ingår ett prövande och förkastande av normer och värderingar och om 
läraren är ”lyhörd och kan ’lyfta’ frågorna från det privata till det allmängiltiga, ges 
eleverna möjlighet att pröva sina egna värderingar” (Molloy 1996, s. 101). 
 
Om elever använder texter till identifikation och självbekräftelse så är det enligt 
Molloy naturligt att de blundar för ställen i texten som strider mot vad de vill se. Det 
händer ofta att en text eller fiktiv person avvisas av eleverna och det kan bero på 
olika saker. När en elev avvisar en text, ”kan det bero på att eleven inte haft hjälp av 
metodiska redskap för att närma sig texten. Men det kan lika gärna vara så att just 
den eleven och just den texten vid just det tillfället inte har något utbyte av 
varandra” (Molloy 1996, s. 248). Oavsett om en elev tycker att en text är dålig, så bör 
man ändå gå vidare och hjälpa henne att se vad hon bygger sitt omdöme på och ge 
henne de redskap hon behöver för att kunna motivera sig anser Molloy. 
 
Wolf anser att det finns vissa svårigheter i att implementera ett läsarorienterat 
program i samband med litteraturläsning i skolan. Elevernas roll blir en annan och 
större och lärarrollen blir därmed mer utmanande och ansvarstagande än under 



lärarcentrerade lektioner skriver han. Litteraturundervisningen för tonåringar ska 
enligt Wolf kännetecknas av ett kreativt och öppet tänkande av en art som knappast 
förekommer i andra skolämnen. Tolerans för olika tolkningar skall ses positivt och 
”frågor skall ställas – i sann humanistisk anda – även om de endast leder till nya 
frågor” (Wolf 2002, s. 134). En lärare som anammat de läsarorienterade teorierna 
måste ställa andra frågor än de som har en traditionell syn på litteraturundervisning. 
Exempel på väsentliga frågor är: 
 

• Kommer mina elever att tycka att texten är intressant och kommer de att förstå den? 
• Hur bestämmer jag vilka de inledande frågorna till texten skall vara? 
• På vilket sätt kommer min respons att skilja sig från elevernas? 
• Hur kan jag ta reda på det? 
• Hur kommer det sociala klimatet i klassen att inverka på elevernas vilja att dela med 

sig av sin respons? 
• Vilka aktiviteter kan jag som lärare använda för att få till stånd en diskussion om 

texten? 
• Hur kan jag anpassa lektionerna till de skillnader som finns mellan eleverna 

beträffande bland annat litteraturintresse, mognad, erfarenheter och kön? 
• Hur skall elevernas respons följas upp? 
• Vilket slags skrivande kring texten utvecklar bäst mångsidiga och innehållsrika 

tolkningar?  
(Wolf 2002, s. 134) 

 
3.4 Resultat 
 
Eleverna i min undersökning går i nionde klass och är mellan 14 och 16 år. Det är 
alltså troligt att de befinner sig i den fas som Appleyard kallar läsaren som tänkare. 
Karaktäristiskt för den tänkande läsaren är att en berättelse upplevs som bra om den 
är verklig och om man kan identifiera sig med och känna igen sig i karaktärerna 
(Malmgren 1997, s. 113). Det stämmer bra på flera av de undersökta eleverna, som 
inte verkade uppleva identifikation och igenkännande och därför inte tyckte om 
Spelar död. Boken handlar om en grupp ungdomar som ger sig ut i skogen för att titta 
på tjädrar. På kvällen blir huvudpersonen, Kim, svårt misshandlad av sina kompisar 
och han tvingas spela död för att överleva. Läsaren får sedan följa hur Kim bearbetar 
det som har hänt och hur han försöker förstå kompisarnas agerande. 
 
Mottagandet av boken skiljde sig en del mellan de två undersökta grupperna. Grupp 
A bestod av två pojkar, Tom (T) och Andreas (A) och två flickor, Sofia (S) och Linda 
(L). De uttryckte stor besvikelse över boken som inte alls infriade deras 
förväntningar.  
 
 Y: Var det som ni förväntade er? 
 Alla: Näe! 
 Y: Var det inte det? 
 T: Näe. 



 Y: Hur hade ni trott att det skulle vara? 
 T: Spännande, lite mer. Det var lite tråkigt från början, det var lite tjatigt. 
 Y: Mm, det var inte så spännande som ni hade trott? 
 S: Näe. 
 Y: Så ni blev lite besvikna då? 
 Alla: Jaa! 
 
Många tonåringar vill enligt Gun Malmgren gärna läsa dokumentära och otäcka 
texter (Malmgren 1999, s. 9) och det visade sig också i denna undersökning. Sofia 
hade hoppats på spänning och hade höga förväntningar på boken. Utifrån 
presentationen vet hon att det ska hända något hemskt och att någon ska tvingas 
spela död. På det stora hela var hon missnöjd med boken, men jag frågade om det 
fanns något som hon gillade med den: 
 

S: Näe, egentligen inte. Det enda som var lite spännande var när han blev  
           nerslagen. Jag trodde ju att den skulle vara bra från början. 
 Y: Mm 

S: Och sen började den väldigt dåligt, väldigt segt. Sen när det började hända    
     lite så tänkte jag, jaha nu blir den bra, men näe… 
Y: Ja, för man visste ju inte riktigt vad det var som skulle hända, man visste att 
     det skulle vara något otäckt, men sen var det otäcka rätt kort, själva händelsen. 
S: Mm, mycket före och efter.  

 
Molloy skriver att vad en läsare uppfattar som att ”något händer” kanske också beror 
på vad läsaren vill ska hända (Molloy 2002, s. 273). I det här fallet tycktes eleverna 
förvänta sig och vilja att det skulle hända otäcka saker. De valde boken som sades 
vara spännande, för att de ville ha spänning och det enda som Sofia tyckte om i 
boken var således den riktigt hemska misshandeln. 
 
Samtliga elever i grupp A avvisade boken, men som Molloy skriver att läraren bör 
göra när det inträffar, så försökte jag gå vidare och se vad de byggde sitt omdöme på 
(Molloy 1996, s. 249). 

 
Y: Men om ni ska försöka tänka. Vad var det som gjorde att ni inte gillade den  
     då? Kan du peka på nånting med boken som gjorde att du inte gillade den? 
T: Ja, men den var liksom tråkig. 
A: När han drömde typ. 
T: Ja, han drömde och tänkte hela tiden. 
A: Han typ, att han är en hare. 
Y: Ja och det är inte ens en hare. 
L: Det är en hera. 
T: Hera, det var lite tråkigt 
Y: Tyckte ni inte om det? 
L: Näe! 

 
Bokens huvudperson Kim ligger under en längre tid ensam och svårt misshandlad i 
skogen. Han drömmer och yrar om en hare och hans tankar under den tiden är 



insprängda i berättelsen i partier med ett avvikande typsnitt. De partierna uttryckte 
eleverna ogillande inför. När jag frågade om det var någonting i berättelsen som de 
inte förstod visade sig deras avvisande bero på att de inte förstod vad han menade. 

 
Y: Var det någonting som var lite krångligt sådär, någonting som ni inte riktigt    
     förstod? 
L: Det var väl när han pratade om den där heran. 
Y: Vad tänkte du då? 
L: Jag fattade inte vad han menade. 
A: Sinnessjuk. 
S: Jag vet inte heller, helt borta verkar han ju vara. 

 
Senare i samtalet återkom vi till drömsekvenserna. Jag frågade vad de tyckte om att 
det skiftar mellan olika typsnitt i boken. 
 
 S: Det här var väldigt jobbigt att läsa, det här var väldigt segt. (Pekar i boken.) 
 Y: Vad är det här då? De här partierna? (Visar upp boken.) 
 L: Det är väl vad han tänker och så här. 
 S: Är det inte med heran och vad det var? 
 
Bokens handling bryts av med dessa komplicerade partier och det gör boken 
svårläst. Tom och Linda verkade ha haft problem med att hänga med. 
 
 T: Det är svårt att förstå, jag fattade inte nånting från början. 
 Y: Mm, är det nånting du fortfarande inte fattar, eller har det klarnat nu 
      när vi har pratat? 

T: Ja, det har klarnat nu, men det är ingen rolig bok att läsa. För jag menar, när    
    man började, han börjar med efter knivhugget och sen kommer man typ till  
    mitten av boken, så står det liksom att innan vad som har hänt och så går  
    man tillbaka igen. 
L: Jag tycker också att det var jobbigt, det var svårt att komma in så där direkt.  

 T: Det blir jobbigt, det skiftar hela tiden och sen går han tillbaka igen. Man gav  
                  upp efter ett tag, det här går ju inte! 
 
Både Malmgren och Molloy skriver att ungdomar i den här åldern vill ha realism och 
verklighetsanknytning i det de läser (Malmgren 1997, s. 113, Molloy 2002, s. 75). De 
vill kunna känna igen sig i händelserna och den upplevda avsaknaden av 
igenkännande kan också bidra till avvisandet av boken. 
 
 Y: Vad tyckte du om beskrivningen av själva överfallet? 
 S: Nja, det var väl rätt bra. 
 Y: Var det realistiskt? 
 S: Ja, ibland var det väl lite överdrivet. Jag tror inte att några ungdomar skulle 
     göra något sånt. 
 
Grupp B bestod av tre flickor, Erika (E), Hana (H) och Marie (M) och en pojke, Naim 
(N). De sa att de tyckte boken var ganska bra, men de uttryckte också missnöje med 



”hoppandet” i tiden och att berättelsen bryts av med Kims tankar och med de brev 
som han skriver till sina kamrater. 
 
 M: Jag tyckte det var jobbigt när det hoppade värsta mycket i boken och han 
       började blanda in massa andra saker, skrev massa brev och så där. Det är  
       bättre när man får veta, när han berättar hela tiden vad som händer. 
 Y: Vad tyckte ni andra om det, att den hoppade lite fram och tillbaka i tiden? 
 N: Ja, det är lite dåligt. 
 H: Lite svårt att hålla koll på vart man är nånstans. 
 E: Det vart ju lite svårt, att veta hur det hänger ihop. 
 
Här verkar det vara det som McCormick kallar textens litterära repertoar som ställer 
till problem (Molloy 2002, s. 71). Spelar död är berättartekniskt komplicerad och inte 
en konventionell berättelse som eleverna är vana vid att läsa.   
 
 M: Den var bra, men den skulle vara ännu bättre om han skrev hela tiden vad  
       som hände och inte höll på och hoppade. Det blev jobbigt. 
 N: Mm, när man började komma in i handlingen 
 M: Så hoppade det iväg igen. 
 Y: Man ser ju det om man tittar såhär, att det är ju olika typsnitt. 
 N: Och små stjärnor.  
 M: När dom byter och hoppar till ett annat ställe. 
 H: Och sen kom dom tillbaka där dom sluta förra gången. 
 M: Det är bättre med allt på en gång. 
 N: Med lite större kapitel så här. 
 
Grupp B sa sig tycka om berättelsen, trots att de verkade ha svårt att identifiera sig 
med personerna. Kim upplevdes inte som realistisk och de syntes ha problem med 
att förstå hans agerande. Han har blivit misshandlad och sviken av sina kamrater och 
för att bearbeta det inträffade skriver han brev till dem. Han är inte arg och 
hämndlysten, utan väldigt förstående, för förstående tyckte eleverna.  
 
 N: Jag tror inte att nån skulle vara så där värsta ängeln och inte göra nånting,  
      jag tror inte att det skulle vara nån person som skulle tåla allt det där. 
 Y: Näe, så du tycker inte att det är riktigt realistiskt, att han är så snäll och förstående? 
 N: Näe. 
 Y: Hur skulle det ha varit istället? 
 N: Jag vet inte, det är väl upp till olika personer, men jag tror inte att det är så där. 
 
Marie sa att hon skulle ha varit mer arg än vad Kim är och jag frågade vad hon hade 
gjort i motsvarande situation. Först tyckte hon inte att hon kunde det, men sen hade 
hon vissa tankar ändå: 
 
 M: Ja, men man kan ju inte tänka vad man skulle göra,  men man skulle säkert  
       vara rädd också, men jag tror inte att jag hade skrivit några brev till dom direkt. 
 



Hana och Naim upplevde till synes ingen subjektiv förankring i berättelsen och 
verkade ha svårt att ta till sig Kims agerande: 
  
 H: Jag bara tycker att det är konstigt att han skriver brev. 
 Y: Mm 
 H: Alltså, det är inte normalt, i alla fall inte vad jag vet. 
 Y: Näe, du skulle inte göra så? 
 H: Näe, jag skulle inte sitta och skriva brev. 
 Y: Näe, men det kanske är hans sätt att bearbeta vad som har hänt. 
 N: Men är det nån som brukar göra så, allvarligt talat. 
 
När Kim blir misshandlad i skogen, så gör han inget motstånd och försöker heller 
inte fly. Det upplevde eleverna också som märkligt, eftersom det tydligen inte 
överensstämmer med deras uppfattning om hur man skulle reagera. 
  
 N: Jag tycker det är konstigt att han stannar kvar hela tiden. Han får en massa 
      spö, varför springer han inte där ifrån? 
 H: Jag tror jag skulle ha sprungit därifrån. 
 M: Det tror jag också. 
 
Överhuvudtaget så uttryckte eleverna att personerna i boken betedde sig konstigt 
och att handlingen var lite underlig. En grupp ungdomar ska ut i skogen och titta på 
tjäderspel, men när de kommer fram till lägerplatsen blir det plötsligt en vild fest 
med både alkohol och narkotika. Det överensstämmer inte med elevernas 
förväntningar. 
 
 M: Alla verkade vara väldigt konstiga. 
 N: Det är väl för att de är påverkade. 
  
 M: Nej, men alltså, innan också. Först ska dom ut och kolla på fåglar och sen  
       har dom värsta drickan och allting med sig 
 N: Det fattade inte jag heller. 
 M: Det går inte ihop riktigt, fågelskådning och sen värsta festen. 
 N: Jag tycker också det är lite konstigt, dom kollar typ aldrig på några fåglar. 
 
3.5 Slutsats 
 
I denna studie undersöks två grupper elever som sannolikt befinner sig i den fas som 
Appleyard kallar läsaren som tänkare. Som Appleyard skriver så vill den tänkande 
läsaren kunna känna igen och identifiera sig i litteraturen (Malmgren 1997, s. 113) 
och det ser vi hur eleverna i undersökningen försöker göra. De tycks gärna vilja att 
karaktärerna ska agera som de själva skulle ha gjort och upplever dem som konstiga 
när de inte gör det. Tonårstiden är som sagt en tid då många unga kämpar med 
identitetssökande och funderingar kring vem man är och hur allt hänger ihop. De 
söker mönster och svar och det kan de få i arbetet med litteraturen, om de kan 
uppleva igenkännande och en viss bekräftelse av sina tankar och uppfattningar. 



Langer skriver att man skapar föreställningar när man läser utifrån vem man är 
(Langer 1995, s. 9). Läsaren relaterar fiktionen till sin livserfarenhet och 
identitetsutveckling och eftersom vi alla är olika uppstår således en individuell 
reaktion. Vi ser hur eleverna i boksamtalen uttrycker ifrågasättande av Kims 
agerande och reaktioner utifrån hur de själva skulle ha handlat i motsvarande 
situation eller vad de anser vara normalt. Genom att få möjlighet att pröva vår 
personliga uppfattning mot andra som har upplevt samma text förväntas våra första 
intryck bli förändrade och fördjupade och i förlängningen så också läsupplevelsen. 
Såväl forskning som skolans styrdokument ger uttryck för att litteratur är kunskaps- 
och tankeutvecklande och att eleverna är kompetenta tänkare. Genom att läsa och 
diskutera texter tillsammans kan de utveckla nya föreställningsvärldar, men det 
förutsätter stöd och vägledning från en lärare med elevfokuserad inställning till 
litteraturundervisning. Lärarens syn på litteratur och läsning har stor betydelse för 
elevernas uppfattningar och sätt att förhålla sig till skönlitteraturen i skolan och 
genom att vara tydlig med vad man tror och vill kan man förhoppningsvis förmedla 
att skönlitteraturen är en källa till både lust och kunskap.  
 
Såväl aktuell läsarresponsforskning som resultatet av denna undersökning visar att 
det uppstår mening i mötet mellan text och läsare och eftersom läsande elever är 
olika individer med skilda erfarenheter och förförståelse kommer de att se olika 
saker i texterna och troligtvis också reagera på olika sätt. Litteraturundervisningen 
måste därför utgå från elevernas behov och det är av yttersta vikt att bearbeta deras 
erfarenheter av det lästa i efterbehandlingen av texterna. I de två boksamtalen i 
undersökningen tillfrågades eleverna hur de hade uppfattat personer och händelser, 
vad de tyckte om och inte tyckte om och vad de grundade sin uppfattning på. 
Liksom Rosenblatt är jag kritisk mot en litteraturundervisning som ska leda fram till 
rätta svar. Om det är elevernas läsupplevelser som ska stå i centrum, så är ju eleverna 
själva de enda som vet hur just de har uppfattat och reagerat på texten. Det 
eftersträvansvärda att uppnå är istället att eleverna ska lära sig något om sig själva 
och omvärlden utifrån litteraturen och att de ska utveckla förståelse, empati och 
vidsynthet. 
 
Wolf anser att det är viktigt att eleverna får lära känna varandra som läsare (Wolf 
2002, s. 136), men det är nog minst lika viktigt att de får lära känna sig själva som 
läsare. De behöver bli medvetna om hur de läser, hur de reagerar på texter och 
varför. Som Molloy skriver så är vi ofta inte medvetna om vår egna allmänna 
repertoar förrän vi möter en avvikande uppfattning. Genom att diskutera med andra 
läsare av samma text lär vi oss att lyssna, att förstå att andra kan ha uppfattat något 
annorlunda och samtidigt något om oss själva och hur vi uppfattar texter. 
 
Wolf skriver om de svårigheter som det innebär att arbeta läsarorienterat i 
litteraturundervisningen i skolan i och med att eleverna får en större och mer 
betydelsefull roll (Wolf 2002, s. 134). Jag instämmer i att det också medför en ny roll 



för läraren, men inte bara svårare och mer utmanande, utan också mer stimulerande 
och intressant. Det är lätt att se vinsterna med att fokusera på eleverna och deras 
läsupplevelser och då inte bara för eleverna utan också för läraren. Variationen blir 
större eftersom varje möte mellan en elevgrupp och en text blir något nytt. I denna 
undersöknings samtal hade ju de två grupperna olika uppfattning om boken och de 
hade även tagit fasta på olika saker. Som lärare har man ju alltid ett mål och en avsikt 
med de texter och läsmetoder man väljer, men det borde ändå kännas mer 
spännande att gå in i arbetet med en text och inte veta säkert vart det kommer att 
leda. Rollen som lärare ser jag som en handledare eller vägvisare, som när man läser 
och samtalar tillsammans med eleverna hjälper dem att söka svar på sina frågor och 
finna sig själva. Det handlar i grund och botten om att våga ställa frågor som man 
inte själv vet svaret på. 
 



4. KAPITEL 2 – SKÖNLITTERATUR I SKOLAN 
 
4.1 Litteraturläsning i skolan 
 
I kursplanen i svenska betonas litteraturläsningens och skönlitteraturens betydelse: 
 

Skönlitteraturen […] öppnar nya världar och förmedlar erfarenheter och 
upplevelser av spänning, humor, tragik och glädje. Skönlitteraturen […] 
hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att forma 
identiteten. Skönlitteratur […] ger möjligheter till empati och förståelse för 
andra och för det som är annorlunda och för omprövning av värderingar och 
attityder. […] När ungdomar möter skönlitteratur […] innebär det också 
möjligheter för dem att tillägna sig litterära mönster och förebilder.  
 
Skönlitteratur ger kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor under 
olika tider och i olika länder. Litteraturen ger också perspektiv på det nära och 
vardagliga. Såväl det gemensamma utbytet som den individuella erfarenheten 
i arbetet kring litteraturen bidrar till att ge svar på de stora livsfrågorna. 

 
Under mål att sträva mot står det bland annat att skolan i sin undervisning i svenska 
skall sträva efter att eleven: 
 

- utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna 
läser på egen hand och av eget intresse, 

 
- utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor 

som texter med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och 
värdera, 

 
- utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag 

och att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och 
karaktär, 

 
4.1.1 Varför ska man arbeta med skönlitteratur i skolan? 
 
I Litteraturläsning – Barnboken i undervisningen (1993) formulerar Kristin Hallberg 
några övergripande tankar om hur boken kan tas in i arbetet i skolan. Eftersom 
texterna i läroböckerna ofta är tråkiga tycker hon att den skönlitterära texten framstår 
som ett viktigt komplement. Skönlitteraturen ger möjlighet till: 
 
• upplevelse, inlevelse och engagemang 
• språklig utveckling 
• personlig utveckling 



• idéer till skrivande och stöd för eget skrivande 
• att diskutera värderingar 
• jämförelse med den egna verkligheten 
• att skapa motbilder till masskulturen 

(Hallberg 1993, s. 7) 
 
Oavsett hur man väljer att arbeta med boken, skriver Hallberg, är inlevelse och 
upplevelse centrala begrepp (ibid. s. 7). 
 
I Reflekterande läsning och skrivning (1996) skriver Molloy om skillnaderna mellan 
elevernas fritidsläsning och litteraturläsning i skolan. Många barn och ungdomar 
slukar periodvis böcker och ”att en läsare inte tänker under läsningens gång är inte 
ovanligt” (Molloy 1996, s. 63). Det kan man dock inte nöja sig med som lärare; 
”läraren måste träna eleverna i att tänka över texten, dvs. börja analysera den” (ibid. 
s. 64). När elever ska tala om böcker de slukat återberättar de ofta handlingen. Om 
man som lärare då inte går in och organiserar samtalet eller textanalysen kan det 
stanna vid att eleverna återberättar olika episoder för varandra. Men Molloy menar 
att återberätta en handling och att tala om en text är två olika saker. ”Om läraren vill 
ha samtal om den lästa litteraturen, måste eleverna också tänka medan de läser – och 
läraren måste ha tänkt på hur arbetet med texten skall ske” (ibid. s. 72). Hon föreslår 
läsloggen som metodiskt redskap i anslutning till läsning och litteratursamtal. I 
läsloggen skriver eleverna ner sina tankar och frågor vid läsningen. Innan samtalet 
börjar kan läraren avsätta tid till några minuters skriftlig reflektion över texten. 
Molloy föreslår frågan: ”Vad fäste du dig vid i den här texten?” (ibid. s. 73). Eleverna 
kan också skriva i sina läsloggar under läsningens gång och dessa reflektioner kan 
sedan användas i arbetet i klassrummet. På så sätt kan läraren se vad eleverna har 
lagt in i sin läsning och vad de har behov av att diskutera och ”med läsloggens 
reflektioner som utgångspunkt kan textläsningen bli en språngbräda till elevernas 
verklighet” (ibid. s. 73). 
 
I sin bok Svenskämnet och svenskundervisningen (1999) frågar sig Per Olov Svedner om 
litteraturläsningen i skolan behöver motiveras. Hans svar är: ”Ja, självklart” (Svedner 
1999, s. 41). I den nuvarande kursplanen i svenska har litteraturen som visats stor 
plats, men den har inte alltid betraktats som så viktig och haft den betydelse den har 
idag. En viktig orsak till detta, enligt Svedner, är att synen på litteraturen har 
förändrats; ”skönlitteraturen uppfattas inte längre som enbart avkoppling utan ses 
också som en ’påkoppling’, något som ger kunskap. Litteraturens funktion blir inte 
bara den direkta emotionella upplevelse, som eleven kan få ut av sin läsning, utan 
också något mer” (ibid. s. 41). Skönlitteraturen verkar alltså på flera plan. ”Att fångas 
av dess spänning, humor, tragik, romantik är den emotionella sidan, att fundera över 
dess bilder av människor, miljöer, tankar, problem, stämningar, att jämföra, pröva, ta 
ställning, över huvud taget fördjupa samspelet med en text, det är den reflekterande 
sidan” (ibid. s. 41). Den reflekterande sidan kräver alltså att man engagerar sig, 



jämför med egna erfarenheter och bilder av verkligheten, att man tar ställning, 
prövar och omprövar, och detta är enligt Svedner möjligt att genomföra på alla 
stadier om man i behandlingen anpassar sig till eleverna. ”Litteraturen ger kunskap 
om människor, miljöer, idéer och problem genom de bilder av detta den ger och som 
vi bearbetar som läsare” (ibid. s. 42). Ytterligare en viktig motivering till att arbeta 
med litteratur i skolan som Svedner tar upp, är att den kan stimulera elevernas eget 
skapande. ”I och med att de använder språket och får språkliga förebilder stimuleras 
säkerligen också deras egen språkutveckling” (ibid. s. 42). Enligt Svedner är 
litteraturen svenskämnets kärna. 
 
Lars Norström instämmer i att regelbunden litteraturläsning verkar utvecklande på 
elevernas skrivförmåga, ”medvetet och omedvetet lär de sig hur man gör för att i 
skrift skapa en god berättelse” (Norström 1995, s. 55). Vidare skriver han att 
litteraturläsningen ger oss möjligheter att låta eleverna möta nya miljöer och 
personer som de annars inte naturligt skulle komma i kontakt med. Som lärare kan 
vi ställa eleverna inför nya situationer och problem och genom att bearbeta och 
resonera runt frågorna kan vi enligt Norström på sikt skapa en vidsynthet och 
förståelse för andra människors situationer. Lyckas vi väl som lärare lär vi eleverna 
att de kan dra allmänmänskliga slutsatser och lärdomar ur skönlitteratur.  
 
4.1.2 Hur kan man arbeta med skönlitteratur i skolan?  
 
Norström presenterar olika läsmetoder och menar att man ska välja läsmetod efter 
syftet med läsuppgiften, eftersom ”varje val av läsmetod innebär en medveten 
handling mot ett bestämt mål” (Norström 1995, s. 26). Exempelvis tar han upp: 
 

• Läsning av gemensam text, genom högläsning eller tyst läsning. 
• Enskild läsning, i skolan eller hemma. 
• Läsecirklar, där en grupp elever väljer böcker inom ett visst tema eller författarskap. 

 
Det är viktigt att variera undervisningen och erbjuda eleverna ett omväxlande 
läsarbete – ”ingen metod är så bra, att den inte behöver varieras!” (ibid. s. 26). 
 
Inger Norberg skriver i Möte med ungdomsboken 13-16 år (2000) att för att ge eleverna 
det nödvändiga stödet och en fördjupning i läsarbetet bör man då och då läsa en bok 
gemensamt i klassen och hon betonar att läraren själv alltid måste läsa boken innan 
arbetet sätts igång för att det ska bli riktigt bra (Norberg 2000, s. 3).  
 
Norström rekommenderar läsning av en för alla gemensam text när man vill samla 
klassen runt en text som skall utgöra en ”gemensam referensram” (Norström 1995, s. 
26). Utifrån den gemensamma texten kan man sedan i efterföljande samtal lyfta fram 
viktiga sociala frågor inom klassen. I klasser med problem kan det vara lättare att 



samtala om fiktiva problem än om egna, skriver han, och sedan när problemen 
synliggjorts kan läraren ta itu med bearbetningen av de egna problemen. 
 
Norström skisserar en arbetsgång vid arbete kring en gemensam text som fungerat 
bra för honom och hans elever: 
 

1. Stimuleringssamtal 
Ett ganska kort, men viktigt samtal, som syftar till att skapa läsförberedelse, 
nyfikenhet och lust att läsa den text vi har framför oss. 
 

2. Upplevelse av texten  
Antingen läser han högt eller så läser eleverna texten tyst på egen hand. 
 

3. Textsamtal 
De börjar med ett ytsamtal för att klarlägga den yttre handlingen, men ger sig sedan 
snabbt i kast med djupfrågor, för att samtala om vad som döljer sig bakom texten. 
(Norström 1995, s. 67) 

 
Efter textsamtalet fattar de ett gemensamt beslut om de ska lämna texten eller 
utforma någon form av skrivuppgift som fortsatt bearbetning. Norström poängterar 
att en fortsatt skrivuppgift inte enbart får bli en skrivövning, utan den bör utformas 
så att ”den tar upp frågor som aktualiserats i texten och försätter eleverna i den 
situationen, att de får fortsätta sin bearbetning av dessa frågor genom att skriva om 
dem” (ibid. s. 67). 
 

4. Skrivuppgift 
En fortsättning av arbetet med textens frågor i skriftlig form. För att stimulera 
kreativiteten försöker Norström presentera skrivuppgifter som eleverna inte riktigt 
kan förutse. Han anser att det generellt sett är bra med stora skrivuppgifter, ”där 
eleverna tvingas tänka sig in i en annan människas situation” och har märkt att 
eleverna uppskattar finurligt vinklade skrivuppgifter som bygger på texten och de 
frågor den tar upp (ibid. s. 68). 

 
5. Uppföljning av elevernas skrivarbeten 

När alla elever lämnat in sina skrivuppgifter sammanställer han dem och presenterar 
dem för eleverna på något sätt. (ibid. s. 69) 

 
Man kan enligt Norström också använda litterära texter för att lära eleverna hur våra 
författare arbetar. Visserligen finns det med som inslag i en del läroböcker, ”men 
eleverna trivs bättre med att få arbeta med riktiga böcker och i dem själva få göra 
upptäckter och dra slutsatser, jämfört med att få lämpliga citat och utdrag 
presenterade i olika läroböcker” (ibid. s. 27).  
Läsförberedelse är viktigt, skriver Svedner, och syftet med den är att skapa en 
beredskap inför texten. Med detta menas att man som läsare alltid vill ha något slags 
kunskap om och adekvata förväntningar på de man har valt att läsa, alltså en 



förförståelse och det måste vi som lärare ge eleverna. ”Även när eleverna läser en bok 
hemma eller tyst i skolan kan man sätta upp ’etappmål’, dvs ange vilka sidor som 
ska vara lästa till en viss dag, och på det sättet få möjlighet att höra vad de uppfattat, 
alltså vilken textvärld de skapat, och vad de tror om fortsättningen” (Svedner 1999, s. 
53). 
 
Det kan också vara en fördel att läraren inför läsningen ber eleverna lägga märke till 
eller fundera över något, en person, en episod eller ett samtal, anser Ulla Lundqvist 
(Lundqvist 1995). 
 
När eleverna sedan har läst skall deras läserfarenhet användas på något sätt, skriver 
Svedner. Han menar att det inte finns några mönster för hur en text ska behandlas. 
Sättet att arbeta med den är beroende av lässituationen, d.v.s. syftet med läsningen 
och eleverna, samt textens egen karaktär. Det innebär enligt Svedner att förberedelse 
och behandling ingår i en samordnad strategi (Svedner 1999, s. 56). 
 
Hallberg skriver att det är viktigt med redovisning som tar elevernas läsupplevelser 
på allvar; ”redovisa är någonting positivt – eleven ges möjlighet att visa vad han kan 
och vad han upplevat och tyckt” (Hallberg 1993, s. 9). Hon tar som exempel upp 
olika sätt som recensioner, bokträd, bokpärm, bokprat, läsdagbok, samtal och 
skrivande. 

 
4.1.2.1 Hur väljer man böcker? 
 
Enligt Svedner hänger frågorna om litteraturval nära ihop med frågorna om 
litteraturmotiveringar, eftersom valet av litteratur är kopplat till syftet med 
läsningen. Han menar att en viktig dimension av litteraturvalsproblemet är 
motsatsen lärarval – elevval, där lärarval är det av någon orsak styrda valet. 
Motiveringen till att läraren i viss utsträckning ska styra litteraturvalet anser han 
vara att eleverna genom litteraturundervisningen skall möta sådan litteratur som de 
känner igen, men också sådan litteratur som de inte mött förut och utan insats från 
skolan kanske aldrig skulle möta (Svedner 1999, s. 43). 
 
Aidan Chambers skriver att valet av vilka böcker barn ska ”studera” i skolan kan ske 
på tre olika sätt: 

 
- läraren gör ett val utan att tillfråga barnen; 
- barnen gör ett val som läraren godkänner; 
- någon auktoritet står för valet; dvs regering, läroplan, examinationssystem, 
skolledning, huvudlärare eller ämnesansvarig ålägger läraren och barnen att 
läsa vissa böcker   
(Chambers 1994, s. 78). 

 



Chambers menar att det ska finnas en genomtänkt linje i lärarens val av böcker. 
Valen får inte ske slumpmässigt och får inte bara grunda sig på stundens ingivelse. 
Urvalet böcker behöver regelbundet ses över och förnyas, precis som vår kunskap 
om böcker ständigt behöver utökas. Det innebär enligt Chambers bland annat att 
man måste hålla kontakt både med den aktuella utgivningen och med andra 
stödjande vuxna som man kan dela och diskutera sina läsupplevelser och 
undervisningsmetoder med (ibid. s. 91). 
 
Enligt Ulla Lundqvist är den viktigaste förutsättningen när det gäller att få elever att 
läsa läraren själv. ”Bara den lärare, för vilken litteraturen är en oumbärlig del av 
tillvaron och som alltså använder åtskillig tid för läsning, kan skapa ett aktivt 
litteraturintresse hos sina elever” (Lundqvist 1984, s. 33). Hon möter ofta den 
invändningen att man inte har tid, men det argumentet betraktar hon som nonsens 
och anser att det är en prioriteringsfråga. Att läsa mycket är en förutsättning för att 
man ska kunna hitta rätt bok för rätt elev eller för olika undervisningssituationer. 
Hon skriver också att man bör göra det till en vana att läsa uppmärksamt och leta 
efter märkliga eller spännande avsnitt i böcker, ”sådana som man kan läsa högt eller 
göra andra intressestimulerande avstamp i” (ibid. s. 34).  
 
Även Molloy betonar betydelsen av att man som svensklärare läser 
ungdomslitteratur. Hon har också mött svensklärare som undviker detta med 
ursäkten att tiden inte räcker till och hon ”skulle kanske vilja kalla denna inställning 
för ett utslag av bristande professionalitet” (Molloy 1996, s. 80). Den lärare som vet 
vad det finns för skönlitteratur tillgänglig på skolan, biblioteket och i 
billighetsupplagor på markanden besitter kunskap om sitt undervisningsområde 
anser hon. Om man som lärare läser mycket kan man, förutom att gå i dialog med 
elever också lättare finna lämplig litteratur, både för enskilda elever och för hela 
gruppen. 
 
I Läraren, litteraturen, eleven (2002) skriver Molloy att om vi är av uppfattningen att 
textens betydelse skapas i transaktionen mellan läsare och text, så bär inte en text på 
en enda förutbestämd mening. Den innehåller inte heller vissa frågor eller 
värderingar som ständigt kan aktualiseras på samma sätt för varje läsare i en grupp. 
Enligt Molloy innebär det att skolan bör sträva efter ett bredare och mer varierat 
textval och att man bör undvika att varje år läsa samma bok i samma årskurs. 
Hallberg betonar att det är viktigt att välja böcker så att både flickors och pojkars 
tankar och världar speglas i klassrummet (Hallberg 1993, s. 8). 
När eleverna själva ska välja böcker har de olika strategier. Bo Wingård skriver att 
det finns all anledning att göra eleverna mer medvetna om hur de, medvetet eller 
omedvetet, väljer böcker. Han instämmer i att det kräver god kännedom både om 
eleverna och om böcker för att man som lärare ska kunna hitta rätt bok till rätt elev. I 
Lässtimulans i skolans vardag (1994) har Wingård undersökt hur elever väljer böcker 
och det som ofta nämns är: 



Omslag framsida titel/bilder/författare, serie 
  baksida 
 
 Insidor ordval, typografi 
  tempo 
 
 Tips recension, film, kamrater  

(Wingård 1994, s. 15) 
 
Enligt Wingård är det utan tvekan omslaget som betyder mest för elevernas bokval 
och ”baksidan utgör nästa sållningsinstrument” (ibid. s. 27). Han har analyserat 
baksidestexter och funnit att 3-4 ord dominerar. De börjar på S, R eller I och är oftast 
spännande, rolig och intressant. 
 
I Molloys undersökning är det uppenbart hur elever av båda könen föredrar böcker 
som de beskriver som verklighet (Molloy 2002, s. 75).  
 
4.2 Resultat 
 
Vårt läsprojekt inleddes med att böckerna presenterades för eleverna. De var mycket 
intresserade och nyfikna på boklådan och Marianne förklarade det med att ”det är ju 
något nytt och fräscht, det är så mycket som är gammalt i skolans värld”. Hon läste 
baksidestexterna och berättade lite kort om böckerna och svårighetsgraden och sedan 
fick eleverna välja. Det fanns fem exemplar av varje titel i vardera klassen och när 
flera elever önskade samma bok så lottade Marianne bland dem. Alla fick således 
inte den bok de helst ville ha. När eleverna hade fått sina böcker bad jag dem att 
skriva en reflektion. Jag formulerade uppgiften så här: 
 

Varför valde du just den boken? Minns du hur Marianne presenterade boken? Var det 
något speciellt i det hon sa som du blev intresserad av? Vad har du för förväntningar 
på boken och läsningen?  

 
Jag har koncentrerat min studie till de elever som valde Spelar död av Stefan Casta. 
Spelar död skrevs 1999 och belönades med Augustpriset samma år. Den är som sagt 
berättartekniskt komplicerad med insprängda partier i avvikande typsnitt och ett 
icke-linjärt tidsförlopp. Detta sägs det dock inget om, utan den presenteras på 
baksidan med följande ord:  
 

Några vänner ger sig ut i skogen för att titta på tjäderspel, men den oskyldiga  
utflykten får ett fruktansvärt slut. Huvudpersonen blir svårt skadad och sviken  
av de klasskamrater han trott vara just kamrater. Han berättar själv sin historia  
och försöker förstå varför de handlade som de gjorde och varför han tvingas  
spela död för att överleva. 

 



Både enligt baksidan och Mariannes presentation är Spelar död en spännande bok och 
den lockar till sig de elever som gillar spänning. Nästan alla som valde den nämnde 
att boken verkade spännande.  
 
Marie (B) är en van läsare och hon skrev: ”Jag valde boken Spelar död för att den 
verkar vara spännande och lite sorglig. Såna böcker brukar jag gilla”.  
 
Erika (B) angav samma skäl: ”Jag valde den eftersom jag tyckte den verkade mest 
spännande av de böcker man kunde välja.”  
 
Tom (A) tog fasta på den spännande handlingen, som verkade intressera honom: 
”Jag blev inspirerad av boken på grund av att vänner ger sig ut i skogen för att titta 
på tjäderspel, men det gick inte som de hade tänkt sig för att huvudpersonen blev 
skadad i skogen och blev lämnad av sina kamrater i skogen och han fick spela död 
för att överleva. Det var det jag blev inspirerad av. Jag tror att jag kommer bli nöjd 
med boken”.  
 
Oscar, som också var ute efter spänning fastnade för titeln på boken: ”Jag tog Spelar 
död eftersom att den var den enda som verkade riktigt spännande. Och för att de 
andra verkade så himla tråkiga. Själva boktiteln tyckte jag verkade lite kraftigare än 
de andra”. 
 
Linda (A) tittade på framsidan och lyssnade på Marianne: ”Jag valde den här boken 
för att jag gillar spänning och att det lät spännande när det var någon som var 
skadad och tvingades spela död. Och framsidan såg med spännande ut och lite 
läskig. Av den här boken förväntar jag mig spännande och lite läskigt.”  
 
Naim (B) ville läsa en spännande ungdomsbok, men hade ytterligare en tanke bakom 
sitt val: ”Jag valde Spelar död eftersom hon sa att det var en ungdomsbok. Jag tyckte 
att den verkade mest spännande av dem alla. Det var en lite svårare bok än vad jag 
brukar, men det är bra eftersom jag behöver träna läsning”.  
Två av eleverna i klass A tycker inte om att läsa och gör det inte frivilligt. Sofia skrev: 
”När Marianne berättade om böckerna så var det bara den här jag fastnade för. Jag 
tycker inte om att läsa böcker, men är det lite spänning i den så tycker jag att det är 
roligare. Det var nog det som avgjorde. Så nu tycker jag att det ska bli kul att läsa den 
här boken”. Andreas är dyslektiker och läser enbart när han blir tvingad. Trots det 
var han positivt inställd till boken och skrev: ”Jag tog denna bok för att den verkade 
bra och jag tror att den är bra. Jag läser inte böcker, bara när skolan tvingar mig”. 
 
Norström skriver att det är viktigt med variation i läsarbetet (Norström 1995, s. 26) 
och i det instämde eleverna. Enligt eleverna var det här första gången de läste en 
gemensam, eller åtminstone delvis gemensam, bok. De brukar vanligtvis välja böcker 
individuellt och sedan redovisa genom att lämna in recensioner och de uppskattade 



att kunna samtala med andra som läst samma bok. Flera skrev att de tyckte det var 
lättare att uttrycka sig i tal än i skrift. En flicka var väl medveten om att man måste 
kunna uttrycka sig i skrift också, ”men man kan ju byta lite mellan 
redovisningssätten”. Bokurvalet var eleverna inte så nöjda med. Efter boksamtalen 
skrev eleverna en reflektion om hur de tyckte att läsningen och samtalen hade varit. 
Sofia skrev: ”Jag tycker vi kan fortsätta med sådana redovisningar, men att vi elever 
får bestämma några böcker som man får välja mellan”.  
 
4.3 Slutsats 
 
Kursplanen i svenska betonar som synes skönlitteraturens betydelse, både vad gäller 
inhämtande av kunskap och lustupplevelse. Skolan ska sträva efter att grundlägga 
läsvanor och väcka en läslust hos eleverna, så att de vill fortsätta att läsa på egen 
hand och av eget intresse. Svedner skriver att arbetet med litteraturen har två sidor, 
en emotionell och en reflekterande (Svedner 1999, s. 41) och skolans uppgift är ju 
enligt kursplanen att utveckla båda. Det kan man uppnå genom att variera läsarbetet, 
läsa olika typer av texter och följa upp läsningen på olika sätt. Många elever kommer 
idag från hem utan böcker och läsvanor och inte minst för deras skull är det viktigt 
att vi avsätter viss tid i alla åldersgrupper i skolan för lust- och upplevelseläsning, 
vid sidan av det mer aktivt reflekterande arbetet utifrån skönlitteratur.  
 
Det finns stora möjligheter i det utvecklande arbetet med skönlitteratur i skolan, men 
det förutsätter att läraren gör välplanerade och genomtänkta val av texter och 
arbetssätt. Förberedelse inför läsningen är viktigt, speciellt för de mer ovana läsarna. 
Lundqvist menar att det är en fördel att inför läsningen be eleverna att fundera över 
utvalda saker (Lundqvist 1995), som i denna undersökning där eleverna hade en 
lapp med frågor att fundera kring. Det man då måste vara medveten om är risken att 
man som lärare styr elevernas läsning. I och med att man ber dem fokusera på vissa 
aspekter kan följden bli att de bortser från andra saker. Det gäller således att som 
lärare ha mål och syfte helt klara för sig när man går in i arbetet med texten. Det är 
en fördel om även eleverna upplever läsningen som en del i ett sammanhang och att 
syftet med läsningen är klargjort också för dem. För att se till att man har alla med sig 
under läsningen och som lärare kunna vara ett stöd på vägen, kan man tillsammans 
med eleverna sätta upp etappmål där man samlas, rätar ut frågetecken och stämmer 
av.  
 
När det gäller vad eleverna ska läsa i skolan är det viktigt att ha ett brett urval, så att 
de får komma i kontakt med olika genrer och olika typer av böcker. Som Lundqvist 
och Molloy påpekar så måste en svensklärare läsa mycket barn- och 
ungdomslitteratur (Lundqvist 1984, s. 33, Molloy 1996, s. 80). Det finns inga genvägar 
om man ska kunna hjälpa eleverna att hitta rätt böcker, avseende svårighetsgrad, 
personliga intressen och behov. Sofia i den här undersökningen föreslår att eleverna 



ska få vara med och välja böcker. Vid vissa tillfällen kan eleverna kanske få välja helt 
fritt medan man andra gånger som lärare kan ta fram ett antal titlar, kanske kring ett 
visst tema, som eleverna får välja emellan. Då finns också möjligheten att 
individualisera, genom att välja böcker med olika tjocklek och svårighetsgrad. Jag 
tror som Norström att det är bra att med jämna mellanrum läsa en gemensam text i 
klassen, för att få tillfälle att samla hela gruppen kring ett visst ämne och få en 
gemensam referensram att arbeta vidare utifrån (Norström 1995, s. 26). Då får 
gruppens aktuella behov styra lärarens val av text. 
 
En viktig uppgift för läraren är att se till att eleverna tänker medan de läser. Molloys 
förslag om läsloggar kan nog vara ett mycket bra sätt för att uppnå detta (Molloy 
1996, s. 73). I läsloggarna kan eleverna skriva fritt under läsningen vad de reagerar 
på och frågor som texten väcker och läraren kan också styra skrivandet mot vissa 
företeelser eller aspekter som man vill att de ska reflektera kring. Att som lärare 
kunna hitta beröringspunkter mellan texter och elever kräver en hel del kunskap om 
eleverna och deras verklighet och erfarenheter. Läsloggarna kan där vara en 
värdefull hjälp för att kunna se vad eleverna reagerat på och hur. 
 
Litteraturläsning påverkar elevernas skrivande positivt på flera plan. Dels kan 
litteraturen ge förebilder och mönster både direkt och indirekt och dels kan den 
fungera som inspiration och ge uppslag och idéer till skrivuppgifter. När elever ska 
skriva som uppföljning av läst litteratur bör man nog undvika recensioner där de 
ombeds återge handlingen i berättelsen. Tom i undersökningen berättar att det är 
vad de brukar göra när de läst ut en bok och han verkar inte uppleva det som varken 
roligt eller lärorikt. Istället tror jag på att som Norström skriver försöka hitta på 
klurigt vinklade skrivuppgifter där eleverna får fortsätta att utveckla och bearbeta de 
frågor som texten väckt (Norström 1995, s. 68). På så sätt kan skönlitteraturen 
fungera som utgångspunkt för reflekterande och utvecklande skrivande. 
 



5. KAPITEL 3 - BOKSAMTAL 
 
5.1  Vad är boksamtal? 
 
Boksamtal är organiserade samtal om och kring lästa böcker. Enligt Svedner skall 
litteratursamtalet i skolan vara så likt ett vanligt, privat litteratursamtal som möjligt. 
”Det skall ge eleverna möjlighet att möta de andras fokuseringar och individuellt 
skapade betydelser för att de på det sättet skall kunna komplettera sin individuella 
läsning” (Svedner 1999, s. 59). Ulla Lundqvist skriver att man tidigt bör träna 
eleverna i detta att reagera på och tala med varandra om samma text. ”Något som är 
självklart – och en tillgång! – är att inte alla har tyckt likadant. De har fäst sig vid 
olika saker, missat olika detaljer och episoder, roats, skrämts eller provocerats av 
olika inslag” (Lundqvist 1995, s. 48). 
 
5.2 Varför boksamtal? 
 
I Att tala om böcker! från En bok för alla, motiverar Birgitta Fransson varför man ska 
tala om sina läsupplevelser:  
 

Att läsa böcker kan vara ett fantastiskt sätt att lära känna sig själv och få förståelse för andra. 
Men ibland kan man behöva stimulans för att hitta den läsnivå där man får de insikterna. Att 
prata om boken man läser är oslagbart, för det lägger alltid något nytt till den egna 
läsupplevelsen. Dels för att man får formulera sina egna tankar och känslor och därmed 
förstår dem bättre. Dels för att man får ta del av hur andra har uppfattat sånt, som man själv 
kanske inte riktigt förstår.  
(Fransson, s. 1) 

 
Inger Norberg menar att ”genom samtal om läsupplevelser och egna erfarenheter lär 
man sig att lyssna till sina kamrater och respektera dem, vilket är en bra grogrund 
för demokrati. Man tränar sig också i att formulera sina egna tankar och åsikter och 
arbetar på så sätt aktivt med sitt språk och sina attityder” (Norberg 2000, s. 3). 
 
Norström anser att uppföljning av och samtal om litteratur i vissa fall är nödvändigt 
för att ”alla elever skall nå fram till förståelse av texten” (Norström 1995, s. 35). 
 
Anne-Kari Skardhamar skriver i Litteraturundervisning i grundskolan (1994) att hon 
intervjuat elever om litteraturundervisning. ”På frågan om vad som kunde vara 
fördelen med att samtala, svarade många elever att de förstod bättre om de 
diskuterade tillsammans.  De fick hjälp att upptäcka något som de inte hade sett 
själva eller inte hade förstått” (Skardhamar 1994, s. 66). I klasser som sällan eller 
aldrig samtalade ställde sig eleverna dock avvisande till samtalsformen. 
 



Chambers tror ”att samtal utgör en grundläggande del av våra liv, inte minst för att 
många av oss ofta inte vet vad vi tänker förrän vi hör oss själva säga det” (Chambers 
1994, s. 10). Han skriver vidare att samtala bra om böcker är en värdefull aktivitet i 
sig, men att föra samtal om böcker också är den bästa övning man kan få för att 
kunna föra givande samtal om annat. ”Så när vi hjälper barnen att samtala kring det 
de läst, hjälper vi dem också att kunna uttrycka sig om annat i livet” (ibid. s. 10).  
 
I grund och botten, menar Chambers, är samtal kring litteratur ett slags gemensamt 
begrundande; ”boksamtal är ett sätt att ge form åt de tankar och känslor som väckts 
av boken och den tolkning (de tolkningar) vi tillsammans skapat ur texten – det av 
författarens fantasi styrda budskapet som vi tolkar på just det sätt som vi vill” (ibid. 
s. 23). Jag-undrar-samtal är samtidigt en individuell och en gemensam och ko-
operativ aktivitet, där varje deltagare måste lyssna till vad de andra säger och väga in 
deras åsikter om textens innebörd. Chambers skriver att varje gruppmedlem vet 
något, men ingen vet alltihop. När man så slår sina kloka huvuden ihop blir följden 
att man ”når fram till en ’läsning’ av boken – vetskap om, insikt i och uppskattning 
av den – som vida överskrider vad någon medlem av gruppen kunde ha 
åstadkommit på egen hand” (ibid. s. 29), som en ofta citerad flicka i Chambers bok 
Böcker inom oss (1994) säger; ”vi vet inte vad vi tycker om en bok förrän vi pratat om 
den” (ibid. s. 17). 
 
I Reflekterande läsning och skrivning (1996) är Molloy inne på samma spår när hon 
skriver att när vi talar om en bok hör vi oss själva säga vad vi tänker om den, ”men 
eftersom mina tankar och åsikter är färgade av mitt liv och mina erfarenheter, så 
kommer en annan läsare att ha andra tankar om samma bok” (Molloy 1996, s. 69). 
Genom att säga till varandra vad vi tänker kan ett meningsutbyte komma till stånd. 
När deltagarna i en grupp hör varandras åsikter kan ofta en ny förståelse för texten 
uppstå, enligt Molloy.  
 
5.3 Hur leder man goda boksamtal?  
 
För det första måste läraren som ska leda samtalet ha läst boken, och läsningen måste 
vara aktuell. ”När en text ska diskuteras, i grupp eller helklass, är det avgörande för 
resultatet att läraren är ytterst väl förtrogen med den. Det går inte att klara en 
givande diskussion om ens bekantskap med en bok ligger långt tillbaka i tiden” 
(Lundqvist 1995, s. 48). Enligt Skardhamar är det först när man har en litterär text 
helt aktuell för sig som man kan ”koppla ihop detaljer, se sammanhang och vara så 
engagerad att det smittar av sig på eleverna” (Skardhamar 1994, s. 74). 
 
Skardhamar skriver vidare att läraren måste ha studerat texten omsorgsfullt före 
samtalet. ”Han måste analysera den litterära texten så att han vet hur han ska 
formulera relevanta frågeställningar och utveckla samtalet mot ett mål” (ibid. s. 90). 
Hon menar att man måste förutsätta att läraren kan mer än eleverna och har bättre 



översikt över materialet. ”I alla fall kan man förvänta sig större kunskap och 
mogenhet hos läraren” (ibid. s. 47). 
 
För att kunna genomföra bra och meningsfulla textsamtal med elever bör läraren 
ställa sig följande frågor: 
 

• Varför talar vi med eleverna om de texter de läst? 
• Hur talar vi om texterna?  

(Norström 1995, s. 47) 
 
Ett syfte med textsamtalet är enligt Norström att vi genom samtal och resonemang 
kring texter och böcker kan lära eleverna att läsa mellan raderna och därigenom få 
dem att förstå det outtalade. 
 
Som diskussionsledare är läraren enligt Svedner den i yttre mening mindre aktive, 
medan eleverna är de som ska vara aktiva. Men det innebär inte att läraren kan vara 
passiv; ”hon skall få så många som möjligt att yttra sig, skall sammanfatta och 
strukturera om det behövs och dessutom få dem att upprätthålla samtalsdisciplinen” 
(Svedner 1999, s. 23). Vidare skriver han att det ibland kan vara nödvändigt att 
spetsa till och provocera för att sätta fart på diskussionen. 
 
För att alla ska ha chans att uttrycka sig i samtalet föreslår Norberg ett kortskrivande 
först, så att alla hinner samla tankarna och förbereda sig. Hon poängterar att det kan 
vara bra att diskutera i grupper, ”så att så många som möjligt får ordet och för att 
skapa en tryggare situation än den i helklass” (Norberg 2000, s. 4). En annan fördel 
med att samtala i mindre grupper som Skardhamar tar upp är att det ger möjlighet 
till differentiering, ”så att olika elevgrupper kan läsa olika texter med olika 
svårighetsgrad och krav på lästräning och mogenhet” (Skardhamar 1994, s. 74).  
 
Enligt Chambers finns det ingen ”färdig lärarstrategi, slutgiltigt formulerad i 
mekaniska steg-för-steg-instruktioner, som vem som helst kan kopiera och med 
framgång använda sig av” (Chambers 1994, s. 10). Det som gäller är att öva och 
pröva sig fram. Den modell som Chambers berättar om i Böcker inom oss (1994) kallar 
han för ”Jag undrar”- inriktningen. Han poängterar att det är en inriktning, ”inte 
metod, inte pedagogik, inte system eller schematiskt program. Inga strikt fastslagna 
regler, utan helt enkelt ett sätt att ställa frågor av ett särskilt slag, frågor som var och 
en kan anpassa till sin situation, sin person och till elevernas behov” (ibid. s. 11).  
 
 
 
 
Samtalet igenom har läraren följande fyra uppgifter: 
 



1. Att gång på gång föra tillbaka läsarna till texten med hjälp av frågan ”Hur vet du 
det?” och andra liknande grepp. 

2. Att vara beredd på att ställa ”allmänna frågor” som kan få samtalet att utvecklas. 
3. Att vara beredd på att ställa frågor som är specifika för just denna bok. 

Specialfrågornas uppgift är att visa läsarna en väg in i texten som de inte lyckats hitta 
på egen hand och bidra till att fokusera en aspekt av boken som de ännu inte gått in 
på, men som läraren tror skulle vara givande för dem att fundera över. 

4. Att med jämna mellanrum, när det verkar lämpligt, sammanfatta vad som sagts så att 
alla får en chans att minnas det och att hitta någon röd tråd i samtalet, för att slutligen 
nå fram till en tolkning.   
(Chambers 1994, s. 106) 

 
Ordet ”varför?” är bannlyst i Chambers boksamtal. Han menar att det ofta har ”en 
aggressiv, hotfull, utmanande och förhörsliknande klang” (ibid. s. 60). Dessutom är 
det en ”allt-i-ett”-fråga som är alltför stor för att kunna besvaras kortfattat och som 
inte erbjuder några som helst öppningar. Istället använder Chambers ”jag undrar” 
som är en översättning från engelskans ”tell me”. Uttrycket ”jag undrar” inbjuder till 
samverkan och visar att den som frågar verkligen vill veta vad läsaren tycker. Han 
anser att det betonar det uppriktiga intresset hos den som frågar och tydligt visar att 
denna inte heller vet svaret på frågan. ”När det gäller läsning av en text, är det 
givetvis så att läsaren alltid bättre än läraren känner till sin egen läsupplevelse” (ibid. 
s. 65). 
 
Som samtalsledare i ett boksamtal har läraren rollen av ordförande och för att inte 
påverka samtalet negativt bör hon enligt Chambers inte presentera sin egen tolkning 
förrän långt fram i diskussionen, ”detta för att förhindra att hennes tolkning får en 
särställning, eller kommer att styra diskussionsordningen – dvs ligga till grund för 
vad som ska fokuseras i diskussionen” (ibid. s. 66).  
 
I de klasser som Molloy besökt i sin senaste studie har läraren varit relativt osynlig 
som läsare. Molloy menar att en förändrad lärarroll där läraren blir synliggjord som 
läsare skulle kunna förändra lärarens metodiska gestaltning radikalt. ”Om läraren 
inte i första hand är inställd på att eleverna skall diskutera textens språk eller söka 
efter litterära termer som epitet och alliteration, utan istället på att tillsammans med 
eleverna läsa och diskutera texter, så kommer hans/hennes metodiska gestaltning 
förmodligen att påverkas” (Molloy 2002, s. 324). Lärarens röst blir då en röst bland 
andra och klassrummet kan bli ett rum i vilket elever och lärare tillsammans tolkar 
och undersöker texter. 
 
 
 
5.3.1 Vilka frågor? 
 



Chambers modell för boksamtal består av grundfrågor, allmänna frågor och 
specialfrågor. Grundfrågorna och de allmänna frågorna kan ställas till alla texter, 
men specialfrågorna är specifika för en viss bok eller text. ”Läraren måste därför vara 
väl förberedd och tänkt igenom vilka frågor som passar just den texten. Med lite 
erfarenhet utvecklar läraren snabbt en känsla för vilka frågor som bör ställas, och 
när. Det är en färdighet som man får genom övning” (Chambers 1994, s. 114).  
 
Det första man ska göra, enligt Chambers inriktning, är att ta reda på vad i boken 
som gjort mest intryck på läsarna för att ur detta få fram det första samtalsämnet. 
Läraren ställer i tur och ordning boksamtalets fyra så kallade grundfrågor: 
 
Jag undrar… 
…om det var något du gillade i boken? 
…om det var något du ogillade? 
…om det var något du inte förstod eller tyckte var svårt? Om du har några 
”frågetecken”? 
…om du lade märke till några mönster eller kopplingar? 
(Chambers 1994, s. 99)  
 
Här skall läsarna komma med korta svar, gärna i rubrikform och dessa listar man på 
tavlan så att hela gruppen kan se. När listorna sammanställts gör man kopplingar 
mellan ämnen som förekommer i mer än en spalt eller nämns flera gånger. När alla 
kopplingar har gjorts ser man vart de flesta strecken leder – ”och där har man det 
första diskussionsämnet” (ibid. s. 104). Chambers betonar att detta är ett sätt att 
fokusera samtalsämne. Det är mycket användbart, speciellt innan elever och lärare 
känner varandra så väl, men längre fram när säkerheten och tilliten ökar kommer det 
att dyka upp andra sätt att tillsammans bestämma diskussionsordningen.  
 
Enligt Chambers uttrycker en läsare ofta ogillande inför sådant i berättelsen som han 
haft svårt att förstå – sådant som blivit ”ett enda stort frågetecken” (ibid. s. 19). Ulla 
Lundqvist som har använt Chambers modell har sett samma mönster. Hon kallar de 
fyra spalterna gillar, gillar inte, begriper (sådant som de har sett mönstret och 
meningen i) och begriper inte (sådant som förvirrar dem).”Man finner ganska snart att 
det råder stor enighet mellan orden och uttrycken i gillar och begriper och likaså 
mellan gillar inte och begriper inte. Med andra ord: det man förstår tycker man ofta är 
bra och tvärtom, vilket ju gäller mycket annat än litteratur här i livet.” (Lundqvist 
1995, s. 50) 
 
 
 
 
 
 



Chambers allmänna frågor (till vilka det finns stöd- och följdfrågor): 
 
Jag undrar… 
 
• Första gången du såg boken, alltså innan du hade läst den, vad trodde du då att det var 

för sorts bok? 
• Har du läst andra böcker som liknar den här? 
• Har du läst boken förut? (I så fall:) Var den annorlunda den här gången? 
• Medan du läste boken, eller nu när du tänker efter, var det några ord eller uttryck eller 

något annat som hade med språket att göra som du tyckte om? Eller inte tyckte om? 
• Om författaren skulle fråga dig hur boken skulle kunna göras bättre, vad skulle du säga 

då? 
• Har något av det som händer i boken någonsin hänt dig? 
• Kunde du se berättelsen framför dig i fantasin medan du läste? 
• Hur många olika berättelser (olika slags berättelser) kan du hitta i boken? 
• Var det här en bok som man läser snabbt? Eller långsamt? På en gång eller en bit i taget? 
• Om du skulle berätta om boken för en kompis som inte läst den, vad skulle du säga då? 
• Nu har vi lyssnat på varandra och fått höra allt möjligt som andra har upptäckt. Var det 

något som de andra sa, som du blev förvånad över? 
• Nu när du tänker på boken, efter att vi har pratat så mycket om den, vad är viktigast för 

dig då? 
 
Specialfrågorna (till vilka det också finns stöd- och följdfrågor): 
 
Jag undrar… 
 
• Hur lång tid tror ni det tog för alltihop att hända? 
• Finns det några händelser som skulle tagit lång tid om de hänt i verkligheten, men som 

berättas väldigt fort med få ord? Och finns det händelser som går väldigt fort men som 
tog stor plats i berättelsen? 

• Var utspelar sig berättelsen? 
• Vilken av personerna blev du mest intresserad av? 
• Fanns det personer som inte nämns i berättelsen men som ändå måste ha funnits där och 

varit viktiga för den? 
• Vem var det som berättade historien? Vet vi det? Och hur vet vi det? 
• Är historien berättad i första person (och vem är i så fall denna person)? Eller tredje 

person? Är berättaren någon som förekommer i historien? Eller någon utanför själva 
historien, som vi känner till eller inte känner till? 

• Tänk dig själv att du är åskådare till händelserna i boken. Med vems ögon såg du det 
som hände? Kunde du bara se sådant som en av personerna i berättelsen såg, eller 
skiftade det, så att du ibland kunde se vad en person såg och ibland vad någon annan 
såg? 

• Fick vi någonsin veta vad personerna tänkte? Fick vi någonsin veta vad de kände? Eller 
berättades historien hela tiden utifrån sett, så att man bara såg vad personerna gjorde och 
hörde vad de sa, men aldrig visste vad de tänkte eller kände? 



Chambers betonar att det inte är meningen att alla frågor ska ställas varje gång och 
inte heller att de ska gås igenom i den här ordningen. Hans erfarenhet är att 
grundstommen med tiden sjunker in i bakhuvudet och att man blir mer och mer 
uppmärksam på de frågor som kommer ifrån barnen själva och tar avstamp från 
dem. ”För den erfarne läraren existerar ingen standardmodell för ”Jag-undrar”-
samtal” (ibid. s. 121). 
 
En viktig och nödvändig förutsättning för att kunna hjälpa barn att samtala bra om 
böcker är enligt Chambers att alla är överens om att ”allt är värt att berättas” (ibid. s. 
56). Grundtanken med ”Jag-undrar”-inriktningen är att vi verkligen vill höra om 
läsarens upplevelser och för att detta ska ske måste eleverna kunna lita på att läraren 
verkligen vill veta deras ärliga reaktion, något som inte alltid är fallet i skolan menar 
Chambers. Läsarna måste känna sig trygga och betydelsefulla när de berättar om sin 
läsning och de måste veta att inget de säger kommer att missbrukas eller vändas mot 
dem. De ska veta att man lyssnar på dem och respekterar dem, och detta gäller hela 
gruppen, inte bara läraren. ”De måste veta att allt de har lust att berätta är värt att 
berättas” (ibid. s. 59). 
 
I Läsa Tolka Förstå (1995) skriver Lundqvist om hur man kan samtala med elever om 
läst litteratur. ”En fråga som ligger nära till hands att starta en diskussion med är: 
‘Nå vad tyckte ni nu om den här berättelsen?’” (Lundqvist 1995, s. 48). Lundqvists 
råd är att man undviker en sådan inledning, eftersom det lätt händer att man då inte 
kommer så mycket längre, särskilt om det visar sig att eleverna inte tyckte om boken. 
Däremot bör man inleda diskussionen med att hjälpa eleverna tillbaks in i texten. 
Med det menar Lundqvist ”att man försöker återskapa lässituationen och den 
identifikationsprocess som den innebär.” (ibid. s. 50) Eftersom eleverna läser olika 
snabbt kan det ju vara så att vissa läste ut boken för en vecka sedan eller mer. 
 
Ett annat sätt att tränga in i texten är att ställa frågor som får eleverna att reflektera 
över olika aspekter, alltifrån sina egna reaktioner till författarens sätt att lösa den 
konflikt han presenterat. Denna väg in i texten kallar Lundqvist anknytning. Frågor 
som anknyter till eleverna/läsarna kan se ut så här: 
 
• Vad skulle du ha gjort i NN:s situation när han…? 
• Var det rätt av NN att avslöja…? Skulle du ha handlat likadant? Skulle du vågat handla 

likadant/annorlunda? 
• Vad skulle du säga till NN om du befann dig i närheten när…? 
• Blev du arg (förvånad, lättad, glad) när…? 
• Har någon av er tänkt/gjort något liknande som…? 
• Om du hade NN här framför dig nu, vad skulle du göra då…? 
• Önskade du någon gång att du hade varit i NN:s kläder? 
 



Hon skriver att frågor som dessa, ofta kan det räcka med en enda, alltid kan ställas 
och att de undantagslöst brukar resultera i att eleverna åter lyckas försätta sig in i 
berättelsens förlopp och känsloklimat. Så småningom uppstår en ”diskussion av mer 
generell natur, ett slags intellektualisering av de känslor som uppväckts genom 
anknytningen” (ibid. s. 51). Detta kallar Lundqvist resonemang och syftet är bl. a att 
träna elevernas förmåga att benämna känslor, handlingssätt, karaktärsdrag, 
konflikter och lösningar. Under resonemangets gång förs abstrakta begrepp som t.ex. 
intolerans, mod, rättvisa och moral in och definieras och diskuteras. 
Resonemangsfrågor kan enligt Lundqvist formuleras så här: 
 
• Varför säger/handlar NN som hon gör när…? Vad kallar man det sättet att handla? 
• Vilken sinnesstämning befinner sig NN i när han…? Vad har försatt honom i den 

stämningen? 
• Vad kan man kalla det här sättet att bemöta en situation/lösa en konflikt/dra sig undan 

en svårighet? 
• Är det rätt/fel/begripligt/oförlåtligt att NN…, och varför? 

 
Anknytnings- och resonemangsfrågorna håller sig till människorna och deras 
psykologi, men Lundqvist menar att man ganska tidigt bör öppna elevernas blickar 
för att människor – i böcker och i livet – i hög grad formas av det samhälle och den 
tid som de lever i. Hon pekar på ”vikten av att föra in samhällsaspekter i de litterära 
diskussionerna” (ibid. s. 53). Frågor kring en texts samhällsaspekter kallar Lundqvist 
överföring, dvs. ”vi för över intresset från människornas psyken till de villkor som 
medverkar till att forma dessa” (ibid. s. 53) och kräver mer av eleverna. Förlag på 
överföringsfrågor är: 
 
• Vid vilken tid och i vilket land utspelar sig historien? 
• Hur kan man veta det? Hur är det att leva i den här tiden/det här landet = det här 

samhället? 
• Vem/vilka grupper/krafter är det som bestämmer? 
• Vilken frihet har NN (människorna i övrigt) att bestämma över sina villkor? 
• Vilka möjligheter har NN (enskilda människor) att påverka och förändra? 
• Varför har författaren (som ju väljer fritt om han inte uppträder som ren reporter) valt 

just det här samhället för sin historia? 
• Har människorna i det här samhället det ungefär lika, eller är det stor skillnad mellan 

t.ex. rika och fattiga? Om detta inte framgår, vad kan det bero på? 
 
Till sist kan vi enligt Lundqvist säkert dra slutsatser, göra en uppsummering eller 
sammanfattning genom frågeställningar som: 

 
•  Varför slutar boken som den gör/varför löses konflikten så…? 
• Är slutet/lösningen konsekvent mot själva handlingen eller verkar det fel (”påhängt 

lyckligt slut” – alltför snabb och enkel lösning etc.)? 
• Vilken avsikt kan författaren ha haft med denna lösning? 



• Varför tror du han skrev den här boken/berättelsen? Har den något ärende/budskap? 
Vilket? Vilka? Är budskapet lätt att finna och definiera eller kan man resonera om 
alternativ? Tar författaren klart ställning? För/mot vad/vem? 

• Hur kan vi märka författarens ställningstaganden/åsikter? 
• Har boken fått dig att tänka annorlunda i något avseende? Har den bekräftat något som 

du anade?  
 
Svedner, som också tar upp olika frågetyper i sin bok Svenskämnet och 
svenskundervisningen (1999), skriver att ”man börjar med frågor som man räknar med 
att alla skall kunna svara på. Därefter borrar man sig djupare ned med olika typer av 
följdfrågor” (Svedner 1999, s. 59). Han gör en systematisering, men betonar att man 
inte systematiskt ska avverka de olika frågekategorierna varje gång man läser en text. 
Man ska veta att de finns, men samtidigt vara medveten om att de passar i olika 
situationer och för olika syften. Den första frågetypen syftar till att få fram vilken 
gemensam textbetydelse eleverna har fått fram och det kan man enligt Svedner 
utröna med frågor av rätt- och felkaraktär. Han betonar dock att ”det är de enda av 
den typen som bör förekomma i litteraturbearbetningen” (ibid. s. 57). När man 
formulerar dessa frågor är det viktigt att tänka på att de ska gälla viktiga 
innehållsfakta, inte detaljer. Han poängterar också att det inte får bli förhör eller 
innebära långa återberättelser. Med den andra typen av frågor tar man reda på vad 
eleverna själva fastnat för i sin läsning, vilka fokuseringar de har gjort. Det kan vara 
frågor som: 
 
• Vad minns du bäst? 
• Vilka händelser tyckte du var viktigast i berättelsen? 
 
Svedners tredje frågetyp vill stimulera eleverna till reflektion. Syftet är att ”ge 
eleverna stimulans att aktivera sitt reflekterande kring sådant som de kanske inte 
tänkt så mycket på” (ibid. s. 57). Man kan också ställa frågor där eleverna måste 
försöka se texten som en helhet. Genom frågor som: 
  
• Vad handlar berättelsen egentligen om? 
• Om du skulle ge berättelsen en annan titel: Vad skulle du kalla den då? 
 
kan man enligt Svedner stimulera läsarnas syntesskapande och generaliserande 
betydelseskapande. För att skapa inlevelse och kontakt och hjälpa dem in i texten kan 
man ställa frågor av denna typ: 
 
• Känner ni igen situationen från något ni själva varit med om? 
• Tror du att det kan se ut så här någonstans i världen, att barn kan ha det så här? 
• Vad skulle du ha gjort i den här situationen? 
 
Tanken med dessa uppgifter är att ”göra eleverna uppmärksamma på att litteratur 
kan uttrycka erfarenheter som liknar dem man själv gjort eller som man kan jämföra 



med, något som blir första steget i att förstå att litteraturen inte bara är individuell 
utan också generell” (ibid. s. 58). 
 
5.4 Svårigheter med boksamtal  
 
De finns vissa svårigheter förknippade med litteratursamtal i skolan. Molloy menar 
att försprång i kulturellt kapital slår igenom i litteratursamtalen. ”En del elever, av 
bägge könen, är redan tränade i att tala om sina läsupplevelser, i synnerhet en del 
flickor” (Molloy 1996, s. 72). Hon skriver att läraren under samtalet därför måste 
koncentrera sig på dem som inte fått denna träning och som dessutom ofta är svaga 
läsare. Man får samtidigt inte åsidosätta de lästränade elevernas behov och detta 
kallar Molloy en pedagogisk fälla som läraren hamnar i.  
 
Ett annat problem som både Molloy och Lundqvist tar upp är klasstorleken. Molloy 
skriver att ”eftersom de flesta klasser består av 30 elever och de flesta lektionerna i år 
7-9 är enbart 40 minuter, kan vi konstatera att skolans organisation här motverkar 
kursplanens intentioner” och hon menar att det därför är lätt att förstå att de flesta 
lärare på grundskolans högre stadier inte arbetar med litteratursamtal (Molloy 1996, 
s. 73). Lundqvist håller med om att det uppstår praktiska problem i skolor där 
klasserna är stora och lokaliteterna snålt tilltagna, men olösliga kan de knappast 
vara, skriver hon. Enligt Lundqvist kan samarbete klasser emellan vara en bra utväg. 
”Det bör gå att dela sina klasser så att större delen av eleverna i låt oss säga två 
klasser sysslar med något som inte kräver så mycket aktivitet från läraren, medan en 
grupp ur vardera klassen ägnar sig åt att tillsammans med en av lärarna diskutera en 
bok eller en berättelse. Har man speciallärare att tillgå så är detta givetvis 
underlättande” (Lundqvist 1995, s. 48).  
 
Skardhamar anser att litteratursamtal måste struktureras och förberedas grundligt av 
läraren, men att detta ändå inte är någon garanti för att det ska gå som man planerat. 
Samtalet kan bli misslyckat ”även om läraren är rustad till tänderna med förberedd 
samtalsstrategi” (Skardhamar 1994, s. 72). Det är många faktorer som samverkar i 
den pedagogiska situationen, och någon helgardering är knappast möjlig. Det finns 
alltid några faktorer som är oförutsebara, ”kanske har klassens bråkstakar haft en 
våldsam uppgörelse på rasten så att luften är tjock av hämndbegär” (ibid. s. 72). 
Ändå vill hon påstå att grundligt förarbete och planering av samtalet oftast ger lyckat 
resultat. 
 
Norström skriver att det går att förbereda ett samtal eller en diskussion till en viss 
punkt, ”men när samtalet pågått en stund och vi talar om åsikter eller elevernas 
djupare funderingar, måste vi ta samtalet som det blir” (Norström 1995, s. 50). Här är 
det viktigt att man som lärare kan vara lyhörd, följsam och beredd att respektera 
elevernas åsikter. ”Först när eleverna märker att vi respekterar dem, respekterar de 



oss på riktigt, och först då kan vi lära oss något av varandra i samtalet!”, 
understryker Norström (ibid. s. 50). 
 
I Läraren, litteraturen, eleven (2002) skriver Molloy att litteratursamtal i mindre 
grupper är omhuldat av många litteraturpedagoger och svensklärare som den 
samtalsform i vilken de flesta elever kan yttra sig. Hennes undersökning visar dock 
att så inte är fallet. Många litteraturpedagoger och litteraturteoretiker är som synes 
överens om nödvändigheten av att samtala om lästa texter, bland annat för att 
elevernas skall höra varandras åsikter, men när Molloy har studerat litteratursamtal 
har hon funnit att så inte alltid sker.  Anledningar som hon ser till att vissa elever 
tystnar i samtalen är brist på subjektiv relevans i uppgifterna och/eller 
genuspraktiken i klassen. Irritationer kan också uppstå ur skillnader mellan olika 
litterära repertoarer. Molloy är överens om litteratursamtalens nödvändighet, men 
skriver att de ”inte alltid fungerar på det sätt som vi skulle önska” (Molloy 2002, s. 
325).  
 
5.5 Resultat 
 
Elevernas förberedelse inför samtalen bestod i att tänka på de saker jag skrivit på den 
lilla lappen. De skulle under läsningens gång lägga märke till gillanden, ogillanden, 
frågetecken och kopplingar och dessutom uppmärksamma de olika personerna i 
berättelsen. Efter avslutad läsning skulle de välja ut något, vad som helst, som hade 
gjort starkt intryck på dem. Mina förberedelser bestod i att läsa boken uppmärksamt 
och fundera på lämpliga frågor att ställa i samtalet. Eftersom det var viktigt för mig 
att samtalet skulle utgå från elevernas läsupplevelser och det som de tagit fasta på i 
texten anknöt jag till de fyra punkterna inledningsvis i samtalen, men jag hade också 
förberett frågor kring händelser och situationer i berättelsen som jag upplevde var 
intressanta att diskutera med eleverna och som jag kunde ställa för att styra in eller 
föra samtalet framåt vid behov. Eftersom eleverna var relativt nya för mig var det 
svårt att bedöma på förhand hur livliga eller dämpade samtalen skulle bli. Jag hade 
frågorna, med följdfrågor, framför mig under samtalet, för att lätt kunna välja en för 
stunden passande fråga. Frågorna som jag hade i beredskap var: 

 
• Vem är Kim? Hur upplever ni honom? 
• Hur ser hans familj ut? Hur verkar förhållandet vara mellan Kim och hans föräldrar? 
• Vad tycker ni om kompisarna i gänget? 
• Toves roll. Vem är hon? Gör hon rätt? Vad borde hon annars ha gjort? 
• Varför tror ni att det gick så illa i skogen? Hur kunde det hända? 
• Hur bearbetar Kim upplevelsen? Vad tycker ni om hans agerande? 
• Tänk er att ni var Kim; Vad hade ni gjort efter händelsen? Berättat för polisen? 

Skyddat kompisarna? 
• Boken är skriven i olika typsnitt. Varför tror ni att författaren har gjort så? Ser ni 

något mönster? 



• Hur ser ungdomarnas framtid ut? Hur tror ni det går för Kim och de andra? 
 
Det första samtalet, med grupp A, inleddes med att jag gav dem de reflektioner de 
skrev om sina förväntningar när de fick böckerna och frågade om det blev som de 
hade förväntat sig. När det visade sig att så inte var fallet frågade jag hur de hade 
trott att det skulle vara. För att komma vidare i samtalet trots att eleverna redan hade 
dömt ut boken och för att knyta an till de punkter jag bett dem fundera kring under 
läsningen frågade jag om det var någonting som de gillade med boken: 
 
 Y: Men var det nånting som ni gillade med boken? Andreas? 
 A: Att den tog slut! 
 Y: Sofia, var det nånting du tyckte var bra? 
 S: Näe, egentligen inte. 
 
Samtliga elever i gruppen uttryckte ogillade inför boken i sin helhet och för att hjälpa 
dem att motivera sitt omdöme bad jag dem, som visats i det första kapitlet, att 
försöka tänka på vad det var som gjorde att de inte gillade den. Det visade sig ju bero 
på att det var hela partier av boken som de inte hade förstått. Vi gick sedan, på mitt 
initiativ, över på bokens huvudperson Kim: 
  

Y: Men om vi tittar på Kim då, vad är han för en kille? Hur skulle ni beskriva honom?     
S: Först tänkte jag mig honom ganska blyg och så, inte vågade säga till, men 
     sen på kvällen visade det sig att han vågade säga emot och så. 
Y: Tänker du på något speciellt då? 
S: Nja, när han vågade säga emot när dom sa att, jag vet inte, när dom typ  
    skulle röka och grejer. 
Y: Ja, där är han ju stark. 
 

Samtalet igenom ställde jag mina förberedda frågor, som jag följde upp med 
följdfrågor där jag bad eleverna motivera eller utveckla sina svar. Som Chambers 
skriver att samtalsledaren bör vara, var jag hela tiden beredd med lämpliga frågor 
som jag anpassade för att fördjupa eller föra samtalet vidare och jag sammanfattade, 
summerade och fyllde i när så behövdes (Chambers 1994, s. 106). Eleverna hade 
fortfarande inte förstått varför Kim uttryckte sig så osammanhängande när han låg i 
skogen. 
  
 Y: Men om ni tänker efter nu efteråt då, vad tror ni att? 
 L: Näe, jag vet inte. 
 Y: Näe, Sofia? 
 S: Näe, jag vet inte heller, helt borta verkar han ju vara. 
 Y: Han har ju förlorat en massa blod. 
 L: Jaa 
 Y: Och han är ju halvt ihjälslagen, han yrar väl helt enkelt. 
 S: Jaa. 
 



Med frågor som: ”Tycker ni Kim passar in i det här gänget?”, ”Hur kommer det sig 
att han följer med på den här utflykten då?” och ”Hur är Tove?” ville jag få dem att 
försöka sätta sig in i personerna och tolka deras agerande. Jag frågade också hur de 
skulle ha handlat i motsvarande situation. 
 
 Y: Vad borde hon ha gjort, vad tycker ni? Om ni var Tove? 
 L: Jag tror att jag skulle ha sagt till att dom skulle sluta. 
 Y: Mm 

T: Men jag tror inte att om man skulle ha sagt sluta, alla var ju liksom, så  jag   
    tror inte att det skulle ha hjälpt om hon sa sluta. 
Y: Näe, tror du inte det? 

 
Efter misshandeln väljer Kim att inte polisanmäla kompisarna och varför kan man ju 
bara spekulera i. Eleverna hade sina egna teorier och jag försökte få alla att komma 
till tals. Ibland riktade jag frågan till någon som satt tyst.  
  
 Y: Han anmäler ju inte sina kompisar. 
 T: Näe. 
 Y: Vad tror ni om det? 
 T: Näe, men jag tror att om han skulle anmäla dom skulle dom komma efter  
     honom. Jag tror att han vill liksom glömma allting. 
 Y: Vad tror du Andreas? Varför skyddar han sina kompisar? 
 A: Men han kanske inte har några mer kompisar. 
 Y: Näe, så kan det ju vara. 
 S: Och så tror jag att det är lite som dom säger i boken, att han vill ha lite   
     hållhake på dom. 
 Y: Vad ska han göra med den där hållhaken då? Vad är det han tänker sig? 
 T: Göra mot dom som dom har gjort. 
 Y: Vad tänker han på? Sofia, vad tror du?  
 S: Njae, jag tror lite att han går runt och hoppas att dom inte ska ha det bra. 
 
Jag bad dem att försöka tänka sig att de hade varit Kim och hur de skulle ha känt sig 
i hans situation. 
 
 Y: Hur skulle du känna dig efteråt? 
 L: Om man tyckte mycket om kompisarna skulle man ju längta tillbaka till det som  
      var innan. 
 Y: Men varför skyddar han dom? 
 S: Han kanske tror att det ska bli som förut igen. 
 Y: Hur skulle du känna dig om dina kompisar hade svikit dig så här Tom? 
 T: Jag skulle vara förtvivlad, och lite ledsen så här, besviken. 
 
För att förtydliga att läsupplevelsen är individuell och att det är naturligt att vi 
reagerat olika på texten undrade jag om det fanns alternativa reaktioner. 
 
 Y: Skulle ni känna er mest ledsna, eller mer arga? 
 T: Ledsen. 
 Y: Du skulle känna sig mest ledsen. Är det någon som skulle bli arg? 



 S: Ja, jag tror att jag skulle bli arg. 
 Y: Jag tror också att jag skulle bli arg. 
 
Molloy skriver att läraren bör synliggöra sig själv som läsare i samtal med eleverna 
och att lärarens läsning ska vara en i mängden (Molloy 2002, s. 324). Genom att som 
ovan själv också besvara mina egna frågor med hur jag uppfattat berättelsen och 
reagerat på personer och situationer ville jag visa att jag deltog i samtalet som en 
aktiv deltagare och inte en kontrollant eller instruktör. Molloy förespråkar att elever 
och lärare tillsammans ska tolka och undersöka texter (ibid. s. 324) och det tycker jag 
att vi gjorde. Kim kallar aldrig sina föräldrar för mamma och pappa, utan Kristin och 
Jim och det har både Sofia och jag reagerat på: 
 
 S: Är det hans riktiga föräldrar, för han säger ju namnen hela tiden? 
 Y: Det reagerade jag också på, att han kallade dom vid namn och då tänkte jag, hm, 
      varför gör han det? 
 T: Han tycker inte att det låter (…) med mamma och pappa. 
 Y: Det finns ju vissa som kallar sina föräldrar vid namn, men jag regerade lite. 
      Det känns som lite avstånd. 
 S: Mm 
 Y: Men det var ju inte hans 
 S: För visst var han adopterad, vad var det, Vietnam? 
 Y: Ja, det var det ju. 
 L: Den där byn som han hade varit i. 
 Y: Ja, just det. Hans pappa, eller hans adoptivpappa.  
 
Det andra samtalet jag spelar in är med gruppen ur klass B. Jag började även där med 
att dela ut deras reflektioner inför läsningen och frågade om det varit som de trodde 
på förhand att läsa boken. Eleverna uttryckte att boken var bra, men svårläst. Flera 
av dem berättade att de tyckte det var jobbigt när det ”hoppade” i berättelsen, men 
det fanns andra saker som de uppskattade. Naim har pratat med kamrater som läst 
andra böcker och jämfört. 
 
 Y: Kan du säga något som du gillade i boken? 

N: Ja, den var väl mer så här en ungdomsbok än de andra, det var väl  
     det som gjorde den bra. 

 Y: Var det nånting som du gillade med boken Marie? 
 M: Ja, den var ganska bra, när den inte hoppade. 
 Y: Vad tyckte du Hana? 

H: Detaljerna var ganska så bra. Han berätta så här vad dom gjorde och hur dom   
      gick, läten och ljud och allting så här runt omkring. 
Y: Tycker du om när det är så? 
H: Ja, men man kan ju förstå vart dom är nånstans. 
Y: Mm, vad tyckte du Erika? 
E: Mm, den var bra. 
Y: Var det nåt speciellt du gillade? 
E: Nej men det var väl bra att man fick se ur andras synpunkt. 

 



I klassrummet är både Erika och Hana väldigt tysta. Erika är blyg och tillbakadragen 
och när hon väl pratar är det så tyst att man knappt hör vad hon säger. Hana har låg 
status i klassen och håller ofta en låg profil i klassrummet, sannolikt för att slippa 
kommentarer. Även i vårt samtal var det de två av eleverna som pratade minst. De 
yttrade sig sällan självmant, utan jag fick rikta frågor direkt till dem och då svarade 
de relativt fåordigt. Ändå pratade de mer under vårt samtal än under den 
sammanlagda tid jag sett dem i klassrumsundervisning. Molloy skriver att det inte 
alltid är så att alla kommer till tals i boksamtalen (Molloy 2002, s. 325), men jag 
försökte dra in dem hela tiden och upplevde att de båda var mer aktiva och delaktiga 
i gruppsamtalet än annars. Kanske är det som Norberg skriver, att den lilla gruppen 
upplevs som en tryggare situation (Norberg 2000, s. 4).  
 
Vi pratade sedan om Kim, hur han är och vad som skiljer honom ifrån de andra 
kamraterna. Jag ville som sagt att eleverna skulle känna att jag var en 
samtalsdeltagare, snarare än en kontrollant och försökte därför att visa att jag 
funderat på samma sätt som dem under läsningen. Samtidigt vill jag uppmuntra 
dem att prata och uttrycka sig, men ibland blev det nästan så att jag la ord i munnen 
på dem. 
 
 Y: Jag undrar lite hur han egentligen är kompis med det här gänget, för han 
      verkar ju inte passa in? 
 N: Jag tror, det är nog för Toves 
 Y: För Tove ja. 
 N: Mm 
 Y: Att det är hennes kompisar? 
 N: Ja. 
 Y: Så hänger han med?  
 N: Aa. 
 
Jag ställde också frågor för att komma in på Kims familjesituation. Jag hade ju 
reagerat på att han inte sa mamma och pappa till sin föräldrar och ville se om de 
också hade tänkt på det. 
  
 Y: Om vi tänker på hur han har det så där annars då. Dom berättar ganska 
      mycket om hans familj och hans föräldrar. 
 M: Det är ju inte hans riktiga föräldrar. 
 Y: Näe, för det reagerade jag på i början, att han kallade dom vid namn. 
 M: Aa! 
 E: Mm! 
 Y: Att det stod Jim och Kristin hela tiden och inte mamma och pappa, tänkte ni på det? 
 M: Ja. 
 Y: Tror ni att det var för att han var adopterad? 
 M: Ja. 
 H: Nej, jag trodde inte det först, i början, för jag känner andra som säger så här. Dom 
      säger inte mamma och pappa, dom tilltalar till deras namn. Men så här, det är  
      deras riktiga föräldrar. 
 N: Jag tycker inte det har så stor betydelse heller. Jag känner också folk som, jag har  



      en massa kompisar som är adopterade, som också säger mamma och pappa. 
 
Här ser man att läsningen har väckt olika associationer hos oss och det bekräftar ju 
att läsupplevelsen är individuell och påverkas av vem vi är och vilken förförståelse 
vi har. Vi pratade lite om relationen mellan Kim och föräldrarna. Kim berättar inte 
sanningen om överfallet i skogen för sina föräldrar och för att utmana eleverna att 
sätta sig in i Kims agerande och reaktioner bad jag dem fundera över varför. 
 
 Y: Pratar han mycket med sina föräldrar om den här händelsen då? 
 H: Näe, jag tror inte det. 
 N: Han berättar inte så mycket. 
 Y: Näe, varför gör han inte det? 
 N: Han vill inte tjalla. 
 Y: Men hos sin mamma och pappa? 
 N: Ja, men då skulle säkert dom ha sagt nåt. Jag vet inte, det är kanske vad han  
      tänker. Dom känner ju igen honom. 
 M: Jag tror han är rädd, att det ska hända igen eller nånting sånt där. 
 
Jag bad även denna grupp att försöka tänka sig att de var Kim och hur de skulle ha 
reagerat i en liknande situation. 
 
 Y: Om ni var Kim, försök att tänka er in att ni var Kim och hade blivit utsatt för något  
      sånt här? 
 N: Mm. 
 Y: Vad hade du gjort Erika? 
 E: Jag hade nog berättat. 
 Y: För polisen? 
 E: Näe, för föräldrarna. 
 Y: Mm. 
 E: För man gör inte så mot nån tycker jag. 
 M: Det är ju inte riktiga kompisar om dom håller på så där. Okej att dom hade  
     druckit, men i alla fall. 
 
Både Marie och Naim trodde att de skulle vara mer arga och hämndlystna än den 
förstående Kim. 
 
 Y: Tycker ni han verkar arg? 
 M: Näe, inte så farligt. Jag skulle ha varit argare. Jag vet inte vad jag hade gjort. 
 Y: Hur skulle du känna Naim? 
 N: Näe, jag vet inte. Jag skulle väl ha slagit dom. 
 Y: Mm, du skulle också ha blivit arg? 
 N: Det är väl så här typ, hade det varit jag, då är jag helt säker på att nån gång skulle  
      jag slå dem ute. Inte bägge två kanske, men en i taget. Men hade det varit nån  
      annan kanske jag hade gått till polisen. 
 
Kims flickvän Tove är också berusad på festen i skogen och gör ingenting för att 
hjälpa honom när kompisarna angriper. Jag undrade hur de hade reagerat på det. 
 



 M: Men jag tror inte att hon riktigt vågar heller, för då kanske de skulle bli mot henne 
       och börja slå henne också. 
 Y: Att hon är rädd? 
 M: Ja, fast hon var ju påverkad också. 
 N: Hon var nog inte rädd, tror inte jag. 
 M: Jo, jag tror att hon var lite rädd. 
 Y: Mm, vad tycker ni Tove skulle ha gjort? 
 N: Hon borde väl ha hjälpt honom lite, men jag tror inte det är så lätt när hon är 
      påverkad. Det är inte så lätt att tänka klart, så här, nu ska jag gå och hjälpa honom. 
 Y: Mm. Så du tycker att hon borde ha protesterat, men ni förstår varför hon inte  
      gjorde det? 
 M: Ja. 
 N: Aa. 
 
Då och då under samtalet gjorde jag sammanfattningar som ovan, för att stämma av 
och summera i diskussionen. Jag gick sedan vidare och frågade lite om de andra 
personerna i boken, men ingen verkade ha något att säga och samtalet stannade av 
lite. På bokmärkeslappen hade jag bett dem välja ut ett starkt intryck och för att få 
igång samtalet igen gick jag laget runt och frågade vad de hade valt. Jag ställde 
följdfrågor för att utveckla och det blev en liten diskussion kring varje deltagares 
bidrag.  
 
 Y: På den här lilla lappen ni fick så bad jag att ni skulle välja ut ett minne som 
      gjorde starkast intryck på er. Vad tänkte du på då Erika? 
 E: Det här att polisen kommer. 
 Y: Vad är det som händer då? 
 E: Ja, att ingen vill gå ut och hjälpa honom. 
  
 Y: Vad valde du ut för händelse Hana? 
 H: Jag tror det var i skogen, när han berätta så här dom sparka på honom och 
      det blänkte i mörkret, så såg han kniven. 
 Y: Mm, vad tänkte du om det? 
 H: Jag skulle ju inte bli glad om jag fick min mage uppriven. 
 Y: Näe, det var lite otäckt. 
 
 Y: Vad tänkte du på Marie? 
 M: Jag tyckte också det var hemskt, att de försökte tvinga honom. Det var ju  
      starkt att han vågade stå emot. 
 Y: Ja. ”Vi slår dig om du inte röker”, vad hade ni gjort i det läget tror ni? 
 M: Om dom hade slått så där mycket så hade man säkert. 
 Y: Men du tyckte det var starkt av honom att säga nej? 
 M: Jaa, eftersom dom var så många och alla gjorde det utom han och så. Och  
      han vågar ju stå emot. 
 Y: Mm. 
 M: Det är ju bra att stå emot, mot det som är fel. 
 Y: Javisst, det var bra.  
 
 Y: Vad tänkte du på Naim?  
 N: Starkast intryck? Jag vet faktiskt inte, men det var nog det här, misshandeln i skogen. 
 Y: Mm, var det bra beskrivet? 



 N: Ja, det var väl bra beskrivet, men man fick inte direkt några starka intryck av boken. Jag 
      kanske inte tog den så allvarligt boken. Så om det skulle vara nåt så är det säkert i skogen. 
 Y: Själva misshandeln? Vad tyckte du om den då? 
 N: Det var väl lite överdrivet, kanske det var. Det är ju inte varje dag det händer sånt, att nån  
      blir misshandlad. 
 
Marie reagerade starkt mot att kompisarna slår ned Kim, som hon uppfattar det, 
utan anledning. Dom var ju ett gäng bra kompisar och hon verkade ha svårt att förstå 
hur det som hände kunde hända. 
 
 M: Men det var lite konstigt, dom var ju jättebra kompisar och verkligen alla  
       stod och kollade på. 
 N: Men det är väl grupptrycket. 
 Y: Ja, det är det säkert. 
 M: Men han hade ju inte gjort nåt, han stod ju bara emot och inte ville röka. 
 Y: Mm, det hade dom väl kunnat strunta i. 
 M: Ja, det blir ju bara mer åt dom, om dom nu vill. Det spelar väl inte så stor  
       roll för dom, om han vill eller inte. Det tjänar ju ingenting till att han röker. 
 Y: Näe 
 N: Dom kanske var rädda att han skulle tjalla och då ville dom att han också 
      skulle vara med. 
 Y: Mm, tror ni att han skulle ha gjort det? 
 M: Näe! 
 N: Näe. 
 M: Han hade ju inte gjort nåt. 
 
Avslutningsvis försökte vi sia i ungdomarnas framtid. Jag frågade hur de trodde att 
det skulle gå för Kim och Tove. 
 
 M: Jag tycker inte att han borde förlåta henne. 
 Y: Att han inte ska förlåta Tove? Hade du gjort det? 
 M: Alltså, han gillar säkert henne jättemycket och så, men hon sa ju inte ifrån  
       nånting. Hon borde ju känna lite mer för honom tycker jag. 
 Y: Vad tror du Erika? 
 E: Näe, jag tror att de blir vänner igen, att han förlåter henne. 
 Y: Vad tror du Naim? Hur kommer det att gå för Kim och Tove? 
 N: Jag tror att Kim kommer förlåta Tove. Eftersom han håller på och skriver massa 
      brev och så. Det brukar inte vara så normalt.  
 
Efter samtalen bad jag eleverna skriva en reflektion om hur de tyckte att det var att 
samtala som ”redovisning”, till skillnad från hur de brukar göra. I vanliga fall har 
eleverna läst olika böcker och de redovisar genom att skriva en recension som de 
lämnar in. Flera nämnde att det var skönt att slippa skriva och tyckte att det var 
lättare att föra fram sina synpunkter och förklara vad man menade muntligt. I 
Skardhamars intervjuer ställde sig elever som var ovana att samtala avvisande till 
samtalsformen (Skardhamar 1994, s. 66), men trots att det var första gången dessa 
elever samtalade på det här sättet var samtliga elever positiva. De uppskattade att få 
del av hur kamraterna uppfattat boken och vad de tyckte om den. De nämnde också 



att man kunde hjälpa varandra med att förstå sådant man inte förstått innan och att 
samtalet gjorde att man fick en klarare bild av berättelsen. 
 
Linda (A) verkade nöjd: ”När vi har läst ut en bok förut så har vi skrivit en recension 
skriftligt. Det här sättet som vi hade nu tyckte jag var mycket bättre, man kunde 
förklara mer som man inte kan göra skriftligt och prata om det man inte förstod och 
jämföra med kompisarna. Jag tyckte det var ett väldigt bra förslag och sätt.”  
 
Sofia (A) verkade också nöjd, men tyckte att eleverna borde ha möjlighet att påverka 
bokvalet: ”Vi brukar inte redovisa böcker på det här sättet, det beror ju i och för sig 
på att alla läser olika böcker. Men det här var ett bra sätt, nu fick jag höra vad de 
andra tyckte och vi kunde diskutera med varandra. Jag tycker att vi kan fortsätta 
med sådana redovisningar, men att vi elever får bestämma några böcker som man får 
välja mellan. Jag tycker också att det är lättare att uttrycka sig i tal istället för skrift. 
Självklart ska man kunna uttrycka i skrift också, men man kan ju byta lite mellan 
redovisningssätten.”  
 
Andreas (A) som är dyslektiker uppskattade att slippa skriva eftersom han har 
lättare att uttrycka sina tankar i tal. Norberg skriver ju att situationen kan upplevas 
som tryggare i en mindre grupp än i helklass och det verkade även Andreas 
instämma i: ”Det var bra för man måste inte skriva och berätta för hela klassen och 
sånt. Att man förstår mer för om det var nåt som man inte förstod så lärde man sig 
det nu.”  
 
Marie (B) tyckte också att det var lättare att prata än att skriva: ”Det var bra med ett 
samtal. Kul att höra vad de andra tyckte och så. Det var mycket bättre än att skriva 
recensioner för det är lättare att prata om vad boken handlade om och om den var 
bra än att skriva.” 
  
Tom (A) uppskattade att få höra kamraternas tankar om boken: ”Jag tyckte att det 
var bra, för man fick höra vad alla hade att säga. Det var roligare än vad vi brukar 
göra, skriva ned handlingen. Det jag fick ut var att höra andras åsikter och det var 
spännande.” 
 
Erika (B), som sällan öppnar munnen i klassrummet, upplevde att hon fick sina 
frågor behandlade i samtalet: ”Det är bättre att samtala såhär som vi gjorde idag 
tycker jag. Det togs upp de flesta frågorna som man fick om boken.”  
 
Naim (B) deltog i ett samtal med sammanlagt fem deltagare, men av dessa var två 
väldigt tystlåtna och pratade inte så mycket och det reagerade han på. Han hade nog 
velat få del av fler reaktioner och tankar: ”Samtalet var bra, men det var lite för lite 
folk. Skulle vara bättre om det var fler så man hade fler svar.”  
 



Hana (B) har kunnat lägga nya bilder till sina egna och det tycks ha breddat och 
berikat hennes läsupplevelse: ”Samtalet som vi hade gick ganska bra. En del frågor 
kom upp som jag inte alls hade tänkt på under läsningen, men jag tycker att det gick 
bra. Varför? Jo, för att då kan man få en klarare bild av hela berättelsen.” 
 
5.6 Slutsats 
 
Såväl litteraturgenomgången som elevernas reaktioner på boksamtalen visar att det 
finns stora vinster med att låta elever samtala om lästa böcker. En sak som både 
litteraturen och eleverna tar upp är att man i samtal med andra läsare av samma text 
kan få hjälp med sådant man inte riktigt förstått på egen hand. I denna 
undersöknings samtal hjälptes vi åt att räta ut frågetecken som eleverna hade och 
som Norström skriver kan det nog ibland vara nödvändigt med uppföljning och 
samtal om det lästa för att alla elever skall få en chans att förstå texten (Norström 
1995, s. 35). Fransson skriver att det är oslagbart att prata om böcker man läser, dels 
för att man får formulera sina egna tankar och dels för att man får ta del av andras 
uppfattningar (Fransson, s. 1). De undersökta eleverna i denna studie verkade mest 
fokusera på det senare; att det var intressant att höra vad kamraterna hade tyckt om 
boken. Vissa av dem nämnde också uttrycket, men då i bemärkelsen att det var 
lättare att formulera sina tankar i tal än i skrift. Flera av eleverna skrev i sina 
reflektioner att en fördel som de upplevde med boksamtalet var att man slapp skriva, 
men avsikten är inte att eleverna ska slippa undan skrivandet, som ju också är en 
mycket viktig del av svenskundervisningen. Däremot anser jag att det nog är mer 
utvecklande att skriva efter samtalet, när känslorna och tankarna är samlade, 
frågetecknen uträtade och nya frågor och funderingar identifierade. Det borde råda 
bättre förutsättningar för goda skrivresultat och ett reflekterande och utvecklande 
skrivande när eleverna är mer förberedda inför skrivuppgiften.  
 
Ett huvudsyfte med boksamtal är att konfrontera olika uppfattningar och tolkningar 
så att deltagarna i diskussionen med andra läsare av samma text ska kunna tillföra 
något nytt till sin läsupplevelse. Man ser tydligt i undersökningens samtal hur olika 
eleverna har reagerat på texten och det måste antas bero på deras tidigare 
erfarenheter och förförståelse. Elevernas reaktioner grundas på deras värderingar 
och uppfattningar och genom att få uttrycka och pröva dessa mot andra kan de 
omförhandlas och/eller befästas. Genom att utmana eleverna att leva sig in i de 
fiktiva karaktärernas agerande kan de ges ytterligare tillfällen att ta ställning och 
(om)pröva sina åsikter. Utifrån samtalet om de litterära personerna och deras 
agerande kan man sedan gå vidare till ett mer generellt och allmängiltigt samtal, i 
fallet med Spelar död om exempelvis svek, samvete/moral och vänskap. Även om 
eleverna bestämmer sig för att hålla fast vid sin ursprungliga uppfattning har de 
förhoppningsvis utvecklat en förståelse för att andra människor kan ha uppfattat det 
hela annorlunda och en respekt för att vi alla är och reagerar olika. Lyckas vi väl i 



detta arbete kan vi som Norström skriver lära eleverna att de kan dra 
allmänmänskliga slutsatser och lärdomar ut skönlitteraturen (Norström 1995, s. 55).  
 
Som lärare har man en viktig roll som samtalsledare under boksamtalet. Ett villkor 
för att kunna leda samtalet på ett engagerat och givande sätt är man läst boken noga 
och är väl förtrogen med den (Lundqvist 1995, s. 48). Läsningen måste också vara 
relativt aktuell, eftersom det gäller att ha överblick över allt som kan dyka upp i 
samtalet. Däremot måste man inte ha förstått allt och ha alla svar. Enligt Molloy bör 
läraren synliggöra sig själv som läsare för eleverna och delta i samtalet som en läsare 
bland andra (Molloy 2002, s. 324), inte en kontrollant. I egenskap av medläsare kan 
man som lärare också ha frågetecken, trots att man läst boken nog så väl. Man 
behöver inte vara orolig inför att få frågor som man inte kan besvara, eftersom det är 
hela gruppen tillsammans som diskuterar sig fram till en förståelse av texten. 
 
Chambers skriver att övning ger färdighet och att man med tiden när man arbetar 
med boksamtal lär sig vilka frågor som är intressanta att ställa kring en text och hur 
och när de skall ställas (Chambers 1994, s. 114). I mångt och mycket utgår Chambers 
från yngre elever i sin bok Böcker inom oss (1994), men det är lätt att anpassa hans 
idéer och frågor så att inriktningen också går att använda i arbetet med skönlitteratur 
i grundskolans senare år.  
 
Både Chambers, Lundqvist och Svedner presenterar batterier av frågor i olika 
kategorier. Samtidigt är Chambers och Svedner noga med att betona att man inte 
bara kan ta alla dessa frågor i den ordning de står och gå ut och ställa dem till 
eleverna (Chambers 1994, s. 121, Svedner 1999, s. 57). Man måste alltid anpassa 
frågorna till syftet och målet med arbetet, den aktuella texten och elevgruppen. 
 
Det finns uppenbarligen vissa praktiska svårigheter med att arbeta med boksamtal, 
särskilt i grundskolans senare år där lokaler och scheman inte är anpassade, men jag 
håller med Ulla Lundqvist som hävdar att olösliga kan problemen knappast vara 
(Lundqvist 1995, s. 48). Det svåraste är nog att som ensam lärare klara av att leda 
gruppsamtal och samtidigt ta hand om resten av klassen, men genom samarbete med 
kollegor och utnyttjande av resurspersonal och eventuell specialpedagog kan det 
förhoppningsvis fungera.  
 
En utgångspunkt när man diskuterar boksamtal och dess förtjänster är att boksamtal 
är en arbetsform där man i dialog med andra uttrycker och utbyter tankar och 
åsikter. Molloy skriver att det kanske inte alltid är så att detta utbyte kommer till 
stånd och att orsaken kan vara att vissa elever tystnar i samtalen (Molloy 2002, s. 
325). Detta kan i sin tur bero på genuspraktiken i gruppen, upplevd brist på subjektiv 
relevans eller att det uppstår konflikter när läsare har olika litterära repertoarer. Som 
lärare är det därför viktigt att vara uppmärksam på dessa faktorer. Man måste se till 
att alla är med i samtalet och vågar uttrycka sina tankar i diskussionen. Genom att 



parallellt med läsningen arbeta med läsloggar kan man som lärare få viss insyn i 
elevernas tankegångar och också kunna följa upp huruvida de kan, vill och vågar 
framföra dem i gruppen vid boksamtalet.   
 
 
 
 



6. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Syftet med detta arbete var att undersöka hur ungdomar läser skönlitteratur ur ett 
receptionsperspektiv, vad som händer i mötet mellan läsare och text och hur detta 
kan komma till uttryck i boksamtal. För att kunna leda goda och utvecklande 
boksamtal i mitt arbete som lärare i grundskolans senare år var jag också intresserad 
av att lära mig mer om vad man som samtalsledare vid boksamtal bör tänka på. 
Litteraturgenomgången och den genomförda undersökningen ger en god bild av hur 
en elevcentrerad och språkutvecklande litteraturundervisning kan utformas och jag 
upplever att mina ursprungliga frågor har belysts och besvarats. Det finns ingen 
standardmodell för boksamtal, med frågor att lära sig utantill och använda 
villkorslöst, utan det handlar om att bedriva en medveten litteraturundervisning där 
allt ifrån textval till frågor i varje ny undervisningssituation måste utgå från den 
aktuella elevgruppen och dess erfarenheter och behov. När dessa villkor uppfylls 
kan både elevernas och lärarens läsupplevelser breddas och fördjupas och 
boksamtalen bli en värdefull källa till kunskap.  
 
Historiskt sett har det funnits olika traditioner inom litteraturreceptionsforskning 
och textanalys. Tidigare teorier utgick ifrån att det fanns ett ”rätt” svar och en ”rätt” 
tolkning och vad det hela gick ut på var att försöka förstå vad författaren menade. 
Detta synsätt har präglat många svensklärares uppfattning om litteratur och 
litteraturundervisning och det lever tyvärr kvar i många svenska klassrum än idag. 
På senare tid har man inom forskningen fått upp ögonen för att vi människor är olika 
och börjat fokusera mer på den individuella läsningen och läsupplevelsen. En av 
förutsättningarna för ett stimulerande och lärorikt boksamtal anser jag vara att 
deltagarna har fastnat för olika saker i texten och reagerat på skilda sätt på det lästa. 
Genom att understryka att det finns olika tolkningar och uppfattningar kan vi lära 
eleverna att uppskatta och respektera mångfald. Lärarens röst och tolkning av texten 
bör som Molloy skriver bli en bland andra och klassrummet ett rum där lärare och 
elever tillsammans tolkar och undersöker texter (Molloy 2002, s. 324). Resultatet av 
ett lyckat boksamtal blir att samtliga deltagare, även läraren, kan lägga något nytt till 
sin läsupplevelse som därmed breddas och fördjupas.  
 
Kursplanen i svenska säger att skolan i sin undervisning ska sträva efter att eleverna 
utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter 
med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera. Enligt min 
uppfattning är det precis vad man gör när man arbetar med boksamtal. 
 
Eftersom jag har varit en storläsare så länge jag kan minnas och vet vad det betytt 
och betyder för mig är det en självklarhet att jag vill försöka förmedla ett intresse för 
litteratur och läsning till mina elever. Genom att ge mycket tid till läsning, 
återkommande tala engagerat och inspirerande om böcker och i stor utsträckning 



arbeta utifrån skönlitteratur i svenskundervisningen tror jag att man som lärare kan 
väcka en läslust som förhoppningsvis håller i sig genom hela elevernas liv.  
 
Litteraturläsning är en värdefull aktivitet i sig, men om man enbart läser och 
recenserar böcker stannar man kvar i textens värld. En av de stora möjligheterna som 
jag ser med boksamtal är att man utifrån samtalet om bokens händelser och personer 
kan komma vidare till en mer allmän och generell diskussion om det som är viktigt i 
ens eget liv. Som lärare kan man på detta sätt synliggöra och sedan tillsammans med 
eleverna bearbeta de frågor och eventuella problem som finns i gruppen. Med 
utgångspunkt i skönlitterära texter kan man föra reflekterande samtal om etiska och 
moraliska dilemman och de stora livsfrågorna och det kan sannolikt vara till stor 
hjälp i det sökande efter en egen identitet och ett eget jag som många tonåringar 
genomgår. På så sätt blir, som Norström skriver, ”läsning av skönlitterära böcker och 
samtal om litteratur en viktig lärokälla för livet” (Norström 1995, s. 55). 
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