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Sammanfattning 

Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vad forskningen säger allmänt om litteratursamtal och mer specifikt 

ta reda på de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för litteratursamtalet, varför det används i 

skönlitteraturundervisningen samt hur det kan te sig i skolans praktik. Två olika modeller, Chambers och Molloys, 

har fokuserats. Genom ett övergripande studium av både tyckta och elektroniska källor har frågeställningarna kunnat 

besvaras. I studien lyfts bland annat det läsarorienterade perspektivet, det sociokulturella perspektivet, 
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kan stötas på och försvåra genomförandet av litteratursamtal. En slutsats som kan dras är att flera av dessa 

svårigheter måste övervinnas innan ett litteratursamtal överhuvudtaget kan komma till stånd och dess positiva 

aspekter realiseras. 
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1 Inledning 
Under min tid på lärarutbildningen vid Linköpings universitet har olika teoretiska perspektiv 

och teorier om inlärning behandlats. Det har fokuserats mycket på det sociokulturella 

perspektivet. Roger Säljö (2000, s. 18) beskriver det som sådant: 

En av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande och mänskligt 

tänkande/handlande är således att man intresserar sig för hur individer och grupper tillägnar sig 

och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Och just samspelet mellan kollektiv och individ är i 

fokus i ett sådant perspektiv. 

Det sociokulturella perspektivet fokuserar samspel mellan lärare och elever samt elever 

emellan och detta är något vi lärarstudenter har tagit till oss. Under en seminariediskussion, 

där frågan handlade om hur en lärarvikarie kan arbeta med lyrik i skolan, hördes röster från 

mina klasskamrater om hur högläsning samt uppgifter i mindre grupper kunde användas. Det 

gemensamma arbetet med gruppdiskussioner var det som flitigast förespråkades.  

I mitt framtida yrke som svensklärare kommer jag att bedriva undervisning som bland annat 

innefattar läsning av skönlitteratur. Från min egen skoltid minns jag framför allt den tysta 

läsningen och lärarens högläsning av skönlitteratur. Bearbetningen av den litteratur vi läste 

var dock relativt knapphändig. I kursplanen i svenska (Skolverket, 2011, s. 222) går det att 

läsa att ”I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika 

tider och skilda delar av världen” samt att ”I mötet med olika typer av texter, scenkonst och 

annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna 

identiteten och sin förståelse för omvärlden”. Genom att i olika texter möta människor vars 

livsöden skiljer sig från våra kan eleverna förhoppningsvis öka sin förståelse för omvärlden 

och andra människor. Bjar och Liberg (2010, s. 19) konstaterar att i utvecklandet av 

omvärldsförståelsen är språkandet ett viktigt redskap.  Som svensklärare krävs det med andra 

ord mer än att välja en lämplig bok och låta eleverna läsa den för att de ska erhålla en större 

omvärldsförståelse. Arbetsformerna och bearbetningen spelar också en stor roll.  

Resultat från två stora internationella undersökningar, PIRLS (Progress in International 

Reading Literacy Study) och PISA (Program for International Student Assessment) visar på 

att de svenska elevernas läsförmåga har försämrats de senaste åren. I PIRLS-undersökningen 

från 2011 kan man läsa om hur svenska fjärdeklassares läsförmåga står sig i jämförelse med 

elever från de andra 48 deltagande länderna. Undersökningen visar att de svenska elevernas 

genomsnitt ligger över övriga EU- och OECD-länders genomsnittliga resultat (Skolverket, 



2 
 

2012, s. 6). Dock har läsförmågan hos eleverna i Sverige, när det kommer till framför allt 

sakprosatexter, sjunkit. När det gäller förståelsen av skönlitteratur har det skett en ringa 

minskning jämfört med tidigare PIRLS-studier (Skolverket, 2012, s. 7). 

Motsvarande undersökning för femtonåringar kallas för PISA. I denna globala undersökning 

testas, utöver läsförståelsen, även förståelsen av matematik och naturvetenskap. I PISA-

undersökningen för 2012 deltog totalt 65 länder, varav 34 av dem är medlemmar i OECD 

(Skolverket, 2013, s. 6). Resultatet visar att svenska elever nu ligger under den genomsnittliga 

nivån för OECD-länderna inom samtliga tre kunskapsområden. I tidigare PISA-

undersökningar från 2000 och 2003 har svenska femtonåringar legat över genomsnittet för 

OECD-länderna (Skolverket, 2013, s. 28).  

I tider då elevernas läsförmåga sjunker kan det vara extra viktigt att bedriva en stimulerande 

litteraturundervisning för att mota denna nedåtgående trend. Visserligen är det framför allt 

förståelsen av sakprosatexter som minskat mest, men en fortsatt lustfylld läsning och 

bearbetning av skönlitteratur kan ändå vara på sin plats. En arbetsform som har väckt mitt 

intresse är litteratursamtalet, där elever och läraren möts för att bearbeta den lästa litteraturen 

tillsammans. Samtal och gruppdiskussioner är, som tidigare nämnts, något som det har talats 

väldigt gott om under min tid i lärarutbildningen och då gärna i samband med 

skönlitteraturläsning. En tanke som har slagit mig när det kommer till litteratursamtalet är om 

det verkligen går att tillämpa på ett tillfredsställande sätt i praktiken eller om det enbart är en 

teoretisk utopi. I det här examensarbetet kommer jag därför att ta upp olika 

litteratursamtalsmodeller, de skäl som anges för att litteratursamtal används i undervisningen 

samt hur tillämpningen ser ut i praktiken med eventuella dilemman och svårigheter som kan 

uppstå.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vad forskningen säger allmänt om 

litteratursamtal och mer specifikt ta reda på de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund 

för litteratursamtalet, varför det används i skönlitteraturundervisningen samt hur det kan te sig 

i skolans praktik. Utgångspunkten kommer att vara följande frågeställningar:  

 Vilka teoretiska utgångspunkter har olika modeller (Chambers och Molloys)? 

 Varför används litteratursamtal i undervisningen?  

 Hur fungerar litteratursamtal i praktiken och vilka svårigheter kan stötas på?  
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2 Tillvägagångssätt och genomförande 
Detta examensarbete är en litteraturstudie, ett arbete med inriktning på forskningskonsumtion. 

Syftet med en litteraturstudie är att ge en samlad bild av ett ämnesområde (The Writing 

Center, 2013). Till skillnad från ett forskningsproducerat arbete görs här ingen egen analys av 

ett eget insamlat material, utan det är andras forskning som är i blickfånget.  

Sökprocessen inleddes med jag att försökte skaffa mig en generell bild av vad som fanns 

skrivet om litteratursamtal i stort. Efter en övergripande undersökning av tryckta verk som 

behandlade ämnet uppfattade jag att vissa namn var återkommande. Dessa var bland andra 

Aidan Chambers, Gunilla Molloy och Katarina Eriksson Barajas.  

Vidare har Linköpings universitetsbiblioteks databaser använts för att samla in material. De 

databaser som främst har utnyttjats är LIBRIS, vilket är en svensk samkatalog för 

universitets- och högskolebibliotek samt ERIC, vilket är en databas som inriktar sig på 

ämnena pedagogik och utbildningsvetenskap. Därutöver har Linköpings universitetsbiblioteks 

egen sökkatalog samt Unisearch, där samsökning i flera databaser är möjlig, varit till stor 

hjälp. Några av de använda sökorden är boksamtal, litteratursamtal, diskussion, 

skönlitteratur, samtal, undervisning, book talk.   

2.1 Urval 

En strävan har varit att i största möjliga mån använda litteratur författade av forskare med 

skolbakgrund som lärare eller lärarutbildare. För att få en så uppdaterad bild av fältet som 

möjligt har källor från 1990- och 2000-talet använts. Den använda litteraturen har främst 

berört litteratursamtal i högstadiet och gymnasiet men även material som berör 

litteratursamtal i yngre åldrar har använts. Till en början var tanken att studien enbart skulle 

fokusera på litteratursamtal i högstadiet. Dock var tillgången relativt begränsat och sökningen 

utvidgades därför till att inkludera även andra skolstadier. Det finns med andra ord inte något 

specifikt fokus på en speciell åldersgrupp, utan studien behandlar litteratursamtal överlag i 

skolan.  

I studien redogörs det för två olika litteratursamtalsmodeller av Aidan Chambers och Gunilla 

Molloy. Skälet till att deras modeller fokuseras är att både Chambers och Molloy är erkända 

namn inom det litteraturdidaktiska fältet: ”Chambers har internationell ryktbarhet och Molloy 

har spelat en aktiv roll i den svenska diskussionen om svenskämnet och 

litteraturundervisningen” (Ulfgard, 2009, s. 148). Bådas verk är flitigt förekommande i 

kurslitteraturen vid landets lärarutbildningar (Ulfgard, 2009, s. 148).  
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2.2 Presentation av författare och central litteratur 

Nedan presenteras de författare och den centrala litteratur som har varit av störst betydelse för 

besvarandet av studiens frågeställningar. 

Aidan Chambers är en brittisk lärare, ungdomsförfattare och litteraturpedagog född 1934. 

Hans bok Böcker inom och omkring oss (2011) består av två delar, där den första delen tar 

upp läsmiljö och sådant som berör detta område, exempelvis inre och yttre förutsättningar, 

högläsning och författarbesök. I den andra delen tas boksamtal som metod upp. Chambers 

betonar att allt är värt att berättas om läsupplevelsen och att eleverna inte ska styras och inte 

enbart tala om det som de tror att läraren vill att de ska säga. Boksamtalet handlar, enligt 

Chambers, i stort om att utbyta entusiasm, utbyta frågetecken samt utbyta kopplingar med 

varandra. Vidare menar han att läraren bör undvika den förhörsliknade frågan ”Varför?” i 

samtalen och istället använda sig av frasen ”Tell me” eller ”Jag undrar”. 

En annan centralgestalt när det kommer till litteratursamtal i undervisningen är Gunilla 

Molloy, född 1943. Molloy har erfarenhet av undervisning i både högstadiet och 

lärarutbildningen. Hon är fil. dr och verksam som lektor i svenska med didaktisk inriktning 

vid Lärarhögskolan i Stockholm. I avhandlingen Läraren, litteraturen, eleven: en studie om 

läsning av skönlitteratur på högstadiet (2002) har Molloy genomfört ett fältarbete under tre 

års tid i fyra olika klasser. Det påbörjades i årskurs 7 och sträckte sig till slutat av årskurs 9. 

En fråga som lyfts i avhandlingen är bland annat hur skönlitteratur diskuteras i helklass. Efter 

att ha observerat en hel del konflikter i de klassrum hon besökte efterfrågar Molloy en 

förening av demokratifrågor, diskussioner om skönlitterära texter och samtal om de 

överträdelser mot värdegrunden som sker dagligen i skolan. Hon menar att dessa tre delar 

tillsammans kan utgöra ett viktigt innehåll i skolans demokratiuppdrag. Hon upptäckte även 

att vissa svåra ämnen, såsom självmord, inte tas upp till diskussion utan undviks av vissa 

lärare. Utöver sin avhandling har Molloy författat ett flertal böcker som berör arbetet och 

bearbetningen av skönlitteratur i undervisningen, till exempel Reflekterande läsning och 

skrivning (2008).  

Eva Hultin, född 1964, är fil.dr och verksam vid Pedagogiska institutionen vid Örebro 

universitet. Hon har tidigare arbetat som gymnasie- och folkhögskolelärare. I avhandlingen 

Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning: en ämnesdidaktisk studie (2006) är 

syftet att ta reda på vilka samtalsgenrer som kan urskiljas i de undersökta samtalen samt i 

vilken typ av svenskämne den undervisning där samtalen bedrivs har sin hemvist. Efter att ha 
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följt fyra lärare i fem gymnasieklasser under ett läsår kunde Hultin definiera fyra 

samtalsgenrer: Det undervisande förhöret, det texttolkande samtalet, det kultur- och 

normdiskuterande samtalet samt det informella boksamtalet. Samtalsgenrerna och den 

litteraturundervisning där de figurerade kopplades också samman med någon/några av de tre 

svenskämnesindelningarna eller svenskämneskonceptionerna svenska som färdighetsämne, 

svenska som det högre bildningsämnet (Malmgren kallar det svenska som litteraturhistoriskt 

bildningsämne) och svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne.  

Katarina Eriksson Barajas, född 1966, är biträdande professor i pedagogiskt arbete vid 

Linköpings universitet. I sin avhandling Life and fiction: on intertextuality in pupils’ booktalk 

(2002) har hon analyserat inspelade litteratursamtal genomförda med 40 elever i årskurs 4-7 

på en skola. Skolan hade under många år arbetat utifrån Chambers boksamtalsmodell. 

Resultatet visar bland annat att det kan vara svårt att kombinera elevernas fria 

upplevelseläsning med de ramar för läsningen som skolan ställer upp. En annan upptäckt som 

Eriksson Barajas gjorde var att djupare samtal som berörde ämnen såsom kärlek, död och 

ensamhet inte var så vanligt förekommande i de inspelade samtalen.  
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3 Ämnesteoretiskt perspektiv 
I detta avsnitt skildras inledningsvis den historiska traditionen när det kommer till synen 

på texttolkning samt interaktionsmönster i klassrummet. Indelningen av svenskämnet i 

olika svenskämneskonceptioner kommer därefter belysas, likaså det integrerade 

svenskämnet, där samverkan mellan olika språkliga aktiviteter utgör en naturlig del. 

Några perspektiv och begrepp som berör läsarens relation till texten, samspelets 

betydelse för lärande samt det flerstämmiga klassrummet kommer slutligen att 

presenteras. Dessa utgör i stor utsträckning den teoretiska grunden för litteratursamtalet. 

Litteratursamtal är en särskild form av samtal, men forskningen berör ofta samtalet i 

stort. Det kan därför vara på sin plats att förtydliga att när begreppet samtal används 

innefattas alltså litteratursamtal direkt eller indirekt.  

3.1 Historiskt perspektiv  

Att uppmärksamma författaren och dennes biografiska data för att på så sätt få fram 

författarens mening var ända in på 1900-talet den rådande synen när det kom till 

tolkningen av texter (Wolf, 2002, s. 14). Under 1930- och 1940-talen utvecklades new 

criticism eller nykritiken med närläsningen som metod. Nu skulle ingen hänsyn tas till 

verkets uppkomst, utan fokus skulle enbart ligga på texten och analysen av dess 

uppbyggnad från detalj till helhet. Motståndet mot nykritiken ledde under 1970-talet till 

uppkomsten av reader-response criticism eller det läsarorienterade perspektivet (Wolf, 

2002, s. 16). Denna teori tilldelade läsaren en viktig roll istället för att sätta författaren 

eller texten i centrum. En grundprincip var att textens mening påverkades av vem som 

läste den och i vilken kontext läsningen skedde. Läsaren blev en medskapare och det 

fanns inte endast en korrekt, bestämd tolkning (Wolf, 2002, s. 16).  

Synen på kunskap och vem som har ansetts sitta inne med ”rätt tolkning” har påverkat den 

interaktion som återfunnits i klassrummet. Løkensgard Hoel (2001, s. 78-79) skriver: 

Det dominerande interaktionsmönstret har av tradition varit att läraren ställer frågor, eleverna 

svarar och läraren gör bedömningar – ett mönster som överlevt många reformförslag och 

pedagogiska idédebatter om att sätta eleven i centrum för läroprocessen. […] Den interaktion som 

råder i klassrummet avspeglar alltså om språket betraktas som ett medel för att förmedla redan 

färdiga kunskaper eller om det är ett medel för att nå fram till kunskap. 

Dysthe (1996, s. 222) framhåller också att ett monologiskt klassrum med 

envägskommunikation från läraren, den som vet, till eleven, den som inte vet, har varit 

det traditionella interaktionssättet. Förändringens vindar började dock blåsa under 1970-
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talet med Vygotskijs idéer och det läsarorienterade perspektivet på frammarsch. Det kan 

ses i förarbetet till kursplanen i svenska i Lgr 80, där huvudtankarna var: ”[…] en stark 

kunskapsinriktning med basen i skönlitteratur, en tydlig inriktning på kollektivt arbete, 

erfarenhetspedagogisk inriktning och ett nej till den isolerade färdighetsträningen i 

skrivning” (Dahl, 1999, s. 61). Det gemensamma arbetet samt att utgå från individernas 

olika erfarenheter (och tolkningar) blev på ett sätt en ny utgångspunkt för lärande: ” […] 

lärande sker också genom att olika perspektiv, åsikter och kunskapsformer möts och 

slipas mot varandra. Varje gång vi byter perspektiv eller tolkningsposition förändras vår 

kunskap” (Løkensgard Hoel, 2001, s. 17 ). 

När samtal och interaktion med andra inträffar kan alltså ett lärande, perspektivskifte, 

ske. Eleverna utforskar nya föreställningsvärldar när deras vyer vidgas till följd av 

interaktionen med andra (Langer, 2005, s. 30, 73). Interaktion började alltså ses som 

central och i förlängningen blev dialogen ett ideal. Till skillnad från det historiskt starka 

monologiska interaktionsmönstret där läraren värderar elevens svar, innebär 

dialogformen bland annat att läraren bygger vidare på elevens svar i sina följdfrågor och 

i den vidare dialogen för fortsatt reflektion (Dysthe, 1996, s. 222, 232).  

I förarbetet till Lgr 80 fanns även en kritik riktad mot färdighetsträning (Dahl, 1999, s. 

61). Svenskämnet har efterhand också övergått från isolerad färdighetsträning av vissa 

ämnesdelar till en ämnesenhet där läsande, skrivande och samtalande ses som något 

som stimulerar varandra (Svedner, 2010, s. 24-25).  

3.2 Olika ämneskonceptioner 

I skolans svenskundervisning har traditionellt en indelning i tre olika ämnen gjorts: svenska 

som färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne samt svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne. De tre ämnenas inriktning skiljer sig åt när det kommer till 

svenskämnets form och innehåll.  

I den första ämnesuppfattningen, svenska som ett färdighetsämne, ligger fokus på 

formalisering av språkliga färdigheter. Eleverna tränas i enskilda delmoment och upprepning 

ses som viktigt. Utgångspunkten är att eleverna ska lära sig formella tekniker som de sedan 

antas kunna utnyttja i olika sammanhang. Historiskt sett har svenska som färdighetsämne 

dominerat undervisningen (Malmgren, 1996, s. 87-90).  
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I svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne är ämnesinnehållet klart: det litterära 

kulturarvet. Litteraturen utgör alltså en stor del men även grammatik och språkhistoria får sin 

beskärda del (Malmgren, 1996, s. 87-90).  

Svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne kallas den tredje ämneskonstruktionen och där 

fokuseras funktionalisering. Utgångspunkten är elevernas egna förutsättningar och 

erfarenheter. Undervisningen kan belysa teman som berör mänskliga erfarenheter och 

problem genom litteraturläsning. Färdighetsträningen blir inte en isolerad företeelse utan sker 

i kommunikativa sammanhang. I den praktiska undervisningen figurerar de tre 

ämneskonceptionerna ofta i kombination men där en av dem vanligtvis innehar en något mer 

central plats beroende på lärarens egen övertygelse (Malmgren, 1996, s. 87-90). 

I kursplanen i svenska i Lgr 11 har samtalet en utbredd plats. I kunskapskraven för årskurs 9 i 

svenska står det bland annat att: ”Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen 

genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument 

på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt” (Skolverket, 2011, s. 230). 

Att kunna samtala är med andra ord något som eleverna ska behärska innan de beger sig ut i 

vuxenlivet. I Lgr 11 går också att läsa att skolans uppdrag är att eleverna ska ges chansen att 

utveckla sina möjligheter att kommunicera och detta ska ske genom att eleven erbjuds rika 

tillfällen att samtala, läsa och skriva. Detta ska leda till en ökad tilltro till den egna språkliga 

förmågan (Skolverket, 2011, s. 9). 

I samma anda har Gunilla Molloy (2007, s. 185) fört fram en fjärde ämneskonception (jfr 

Malmgren), vilken hon kallar svenska som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne. Molloy 

(2007, s. 186) skriver: ”Den muntliga och skriftliga språkutvecklingen samt förmågan att själv 

ta ställning i olika frågor kan dels utvecklas vid läsning av olika texter och dels i samtal om 

dessa texter.”  Svenskämnet blir här en arena för både kunskapsuppdraget i svenska och 

skolans demokratiuppdrag. Molloy (2008, s. 12) menar följaktligen att en undervisning där 

skönlitteratur behandlas genom läsande, skrivande och samtalande kan fungera som en bas för 

språk- och personlighetsutveckling. 

I denna ämneskonception ingår att alla språkliga aktiviteter, läsa, skriva och tala, vilka 

Strömquist (2007, s. 138) skriver ömsesidigt påverkar varandra och bidrar till kognitiv 

och språklig utveckling. Dessa delar innesluts i det integrerade svenskämnet, vilket är 

aktuellt idag (Svedner, 2010, s. 24-25). Samtalet kan alltså fungera som en väg in i 

skriftspråket (Liberg, 2007, s. 28-29). Textrörligheten, det vill säga att kunna röra sig 
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framåt, bakåt eller ut från det lästa eller skrivna, kan utvecklas genom samtal (Liberg, 

2007, s.28-29). Det kan även förmågan att göra inferenser, att läsa mellan raderna, göra 

(Reichenberg, 2006, s. 213-221). Samtalet är således centralt för flera aspekter som rör 

läsförståelse.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att läsning, skrivande och samtal går hand i hand 

med varandra och med språkutveckling (jfr Bommarco & Parmenius Swärd, 2012; 

Dysthe, 1996; Molloy 2002, 2008). I samband med litteratursamtal kan alla dessa 

språkliga aktiviteter komma till uttryck.  

3.3 Läsarorienterade perspektiv  

En läsarorienterad teoretiker som betraktar relationen mellan text och läsare som ett 

dynamiskt möte är Louise M. Rosenblatt. Rosenblatt (2002, s. 36-37, 43) ser läsningen som 

en transaktion mellan läsaren och texten. Beroende på kontext och tidpunkt kommer en och 

samma text ha skiftande värde och mening för läsaren. Varje läsning blir en unik tilldragelse. 

Rosenblatt (2002, s. 41) tar upp även upp två olika typer av läsningar: efferent och estetisk 

läsning. Den förstnämnda handlar om att läsa i ett pratiskt syfte, medan den senare istället 

betonar den affektiva upplevelsen.   

Judith A Langer (2005) och hennes teori om föreställningsvärldar berör också läsarens 

förhållande till en text och är således aktuell i litteraturundervisningen. Langer (2005, s. 23, 

30) beskriver föreställningsvärlden som den värld av förståelse som en person innehar vid ett 

visst specifikt tillfälle - en slags produkt av den pågående processen mellan den läsande 

individen och texten. Det finns fyra faser i byggandet av föreställningsvärlden (Langer, 2005, 

s. 31-34):  

 Fas 1: Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld.  

 Fas 2: Att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld. 

 Fas 3: Att stiga ut och tänka över det man vet.  

 Fas 4: Att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen. 

Langer (2005, s. 36) beskriver vad som händer i respektive fas såhär: ”I den första samlar vi 

initiala uppfattningar, i den andra fördjupar vi våra föreställningar, i de tredje får vi insikt 

genom föreställningarna och i den sista reflekterar vi över vad allt betyder, hur det fungerar 

och varför”. En läsare kan under läsningen skifta mellan de olika faserna och de är med andra 
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ord inte linjära (Langer, 2005, s. 31). Langer (2005, s. 30) påpekar att föreställningsvärlden 

kan förändras genom exempelvis diskussioner och skrivande. 

3.4 Det sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet som lärandeteori går ut på att lärande sker i sociala 

sammanhang. Roger Säljö (2000, s. 66) betonar att ”människor föds in i och utvecklas inom 

ramen för samspel med andra människor.” En förgrundsgestalt är den ryske pedagogen och 

psykologen Lev S. Vygotskij. Ett begrepp myntat av honom är den proximala 

utvecklingszonen eller den närmaste utvecklingszonen. Skillnaden mellan vad en individ kan 

klara själv, den aktuella utvecklingsnivån, och vad denne kan klara av med hjälp kallas för 

den närmaste utvecklingszonen (Vygotskij, 1999, s. 329). Det handlar om att individen kan nå 

högre kunskap om denne får hjälp och stöttning av en mer kompetent person i sin omgivning 

jämfört med vad individen själv kan klara på egen hand. Vygotskij (1999, s. 333) framhåller 

att ”[…] det som barnet idag kan göra i samarbete kommer det imorgon att kunna göra 

självständigt.”  

3.5 Dialog och flerstämmighet 

Dialogen är utgångspunkten i den ryske litteratur- och språkforskarens Michail Bakhtins teori. 

Enligt Igland och Dysthe (2003, s. 97, 101) ser Bakhtin dialogen som något som definierar 

oss människor och det är i dialog och samverkan med andra som mening skapas. Motsatsen, 

monologen, är en typ av auktoritativt yttrande som hindrar diskussion och sökande (Igland & 

Dysthe, 2003, s. 104-105).  

Den norska pedagogikprofessorn Olga Dysthe har utgått från Bakhtins tankar och skriver om 

det flerstämmiga eller dialogiska klassrummet. Flerstämmighet innebär att det är flera 

stämmor som ges utrymme i klassrummet: lärarens, elevernas och texternas (Dysthe, 1996, s. 

68). Dysthe (1996, s. 222-223) beskriver det monologiska klassrummet, vilket karaktäriseras 

av en envägskommunikation från lärarens håll samt en fokusering på förmedling och 

reproducerande av kunskap. I det dialogiska klassrummet finns det däremot ett 

meningsskapande, ett samspel mellan läraren och eleverna såväl som eleverna sinsemellan 

(Dysthe, 1996, s. 222, 226). 
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4 Ämnesdidaktiskt perspektiv 
Nedan presenteras inledningsvis två modeller för litteratursamtal, därefter tas några av 

litteratursamtalets positiva aspekter upp och avslutningsvis belyses några av de svårigheter 

och dilemman som kan uppstå i den praktiska tillämpningen.   

4.1 Två modeller för litteratursamtal  

Enligt Tengberg (2011, s. 322) finns det i princip inga etablerade modeller i Sverige, 

undantaget Chambers, för hur ett litteratursamtal kan eller bör organiseras. I detta avsnitt 

presenteras Aidan Chambers boksamtalsmodell och även Gunilla Molloys akvariemodell. 

4.1.1 Chambers boksamtalsmodell 

Chambers boksamtal består av tre ingredienser: Utbyta entusiasm, utbyta frågetecken samt 

utbyta kopplingar (Chambers, 2011, s.135-141). Att utbyta entusiasm innebär att läsaren 

uttrycker gillanden eller ogillanden. Gillanden är helt enkelt de element i boken som har 

fångat läsaren och som denne har uppskattat. Ogillanden är de element som läsaren inte har 

uppskattat och som kanske till och med får denne att lägga ifrån sig boken och sluta läsa. Att 

utbyta frågetecken innebär att läsaren redogör för de svårigheter som denne stöter på i 

läsningen av texten och tillsammans med de andra försöker frågetecknet rätas ut. Utbytandet 

av kopplingar sker när läsaren försöker upptäcka mönster eller samband i texten. Det kan 

gälla språk, motiv, händelser, symboler, karaktärer och liknande.  

Ovanstående ingredienser utgör grundfrågorna i boksamtalet (Chambers, 2011, s. 236): 

 ”Var det något du gillade i boken?” 

 ”Var det något du inte gillade?” 

 ”Var det något du tyckte var konstigt? Har du några frågetecken?” 

 ”Lade du märke till några mönster eller kopplingar?” 

Utöver dessa frågor har Chambers utarbetat ett antal allmänna frågor och specialfrågor. Ett 

exempel på en allmän fråga är ”Har du läst andra böcker som liknar den här?”. En sådan fråga 

breddar perspektivet och skapar, som Chambers (2011, s. 229, 237) skriver, ”ett 

jämförelsematerial”. Specialfrågor såsom ”Är historien berättad i första person?” ställs för att 

lyfta bokens särdrag. Att fokusera på bokens språk, form och innehåll är alltså syftet med 

specialfrågorna (Chambers, 2011, s. 232, 241). 
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Chambers (2011, s. 235, 242) betonar särskilt att frågorna ska fungera som ett stöd och att det 

är upp till varje lärare att anpassa frågorna efter läsarna. Frågorna behöver heller inte ställas i 

någon bestämd ordning. 

Ett av de mest hämmande orden att använda i ett boksamtal är, enligt Chambers (2011, s. 

179), ”Varför?” då det kan uppfattas som hotfullt och förhörande. Istället förespråkar 

Chambers (2011, s. 179-180) användningen av frasen ”Tell me”, eller översatt ”Jag undrar”, 

då det inbjuder till en dialog. Läraren ska inta en något avvaktande roll. Eleverna ska få chans 

att lägga fram sina tolkningar innan läraren uttrycker sig, annars finns risken att dennes 

tolkning intar en särställning i diskussionen (Chambers, 2011, s. 186).  

En fråga av uppföljande karaktär är ”Hur vet du det?” och den ska ställas för att eleverna ska 

reflektera över sina tolkningar. Som lärare måste man se till att eleverna återvänder till texten, 

då det är den som är ursprunget till deras vetande (Chambers, 2011, s. 194, 197). 

4.1.2 Akvariemodell och läslogg 

Gunilla Molloy skriver om en metod som hon kallar för akvariemodellen (Molloy, 2008, s. 

338-339). Läraren sitter tillsammans med 4-5 elever i en ring placerad mitt i klassrummet. 

Resten av eleverna bildar en större ring kring den mindre. I den mindre ringen för eleverna 

och läraren ett samtal om den gemensamt lästa boken. Eleverna i den yttre ringen lyssnar på 

diskussionen och får sedan möjlighet att göra tillägg efterhand. Utgångspunkten för samtalet 

är elevernas läsloggar och syftet är att eleverna ska styra samtalet. Läraren ska enbart fungera 

som en samtalsledare. 

Molloy (2008, s. 80-84) tar upp ett pedagogiskt redskap, läsloggen, som kan användas i 

samband med litteratursamtalet i klassrummet. I läsloggen skriver eleverna ner sina spontana 

upplevelser av och reflektioner över texten och dessa utgör sedan grunden för 

litteratursamtalet. Eleverna får på så vis också inflytande över undervisningen. För en del 

elever kan det vara lättare att läsa upp sitt svar istället för att snabbt försöka formulera sig 

muntligt utan förberedelse. Läsloggen blir som ett slags stöd.  Läraren kan också samla in 

läsloggarna för att bilda sig en uppfattning om elevernas läsning.  

Molloy är inte den enda som förespråkar läsloggen. Birgitta Bommarco (2006) har samlat 

material i sin egen gymnasieklass och utifrån det skrivit avhandlingen Texter i dialog: en 

studie i gymnasieelevers litteraturläsning. Enligt Bommarco (2006, s. 209) har 

loggboksskrivandet gett hennes elever möjlighet till reflektion och fungerat som steget mellan 
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deras egna tankar i huvudet och deras deltagande i samtalet. Läsning och skrivande, och även 

samtal, kan samordnas genom läsloggen (Nystrand, 1997, s. 103).  

4.2 Litteratursamtalets fördelar 

De senaste årtiondena har forskningen, utifrån det sociokulturella perspektivet och då främst 

Vygotskijs tankar, intresserat sig för klassrummet och det lärande genom social samverkan 

som kan ske där (Dysthe & Igland, 2003, s. 89). Dysthe och Igland (2003, s. 84) skriver att: 

Arbetet med förhållandet mellan tänkande och språk har stora implikationer för undervisning och 

lärande. Om det är så att en väsentlig del av tänkandet är knutet till språket är skälet desto större att 

göra förhållandena gynnsamma för språklig samverkan av hög kvalitet mellan eleverna och mellan 

eleverna och läraren.    

Mot den bakgrunden är samtal, och då också litteratursamtal, något som har ägnats större 

uppmärksamhet och fokus i skolans värld. Hultin (2006, s. 17) beskriver det som att att samtal 

har blivit ett honnörsord för skolan.  

4.2.1 Fördjupad förståelse och reflektion 

Vad kan då litteratursamtal bidra med? Chambers (2011, s. 141) uttrycker det så här: 

Istället är samtal kring litteratur ett slags reflekterande. Boksamtal är ett sätt att ge form åt de 

tankar och känslor som väckts av boken och av den tolkning (de tolkningar) vi tillsammans skapar 

ur texten – det kreativt skapande meddelande som författaren skickat ut och som vi tolkar på just 

det sätt som passar oss.     

Det handlar om möjligheten till reflektion och eftertanke. Två områden i skolan där samtalets 

potential har diskuterats är kring lärande och demokrati (Hultin, 2006, s. 17).  Den åttaåriga 

flickan Sarahs konstaterande i Chambers bok kan sägas slå huvudet på spiken: ”Vi vet inte 

vad vi tycker om en bok förrän vi har pratat om den” (Chambers, 2011, s. 134). Samtal om 

litteratur kan efterhand bidra till en fördjupad läsförståelse i relation till olika texter (Molloy, 

2008, s. 340). Tidigare ansågs textens betydelse vara en egenskap i själva texten, medan den 

nu ses som en erfarenhet hos läsaren (Skardhamar, 1994, s. 41). Det innebär med andra ord att 

eleverna kan komma att tolka texter olika och genom samtalet alltså ges möjlighet att ta del av 

varandras olika tolkningar. Langer (2005, s. 30) menar på att diskussioner då kan förändra en 

elevs föreställningsvärld. Ny mening, förståelse och kunskap kan skapas efter att texten har 

diskuterats (Bommarco & Parmenius Swärd, 2012, s. 78). Att lära sig om sig själv, om 

varandra, de lästa texterna och läsprocesserna är något som Bommarco (2006, s. 215) tror att 

hennes elever har gjort i litteratursamtalen. 
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4.2.2 Demokratifrågor och sociala förmågor 

Molloy (2003, s. 293-294, 304) upptäckte i sin studie att det förekom konflikter i stor 

utsträckning i de klassrum hon besökte. Molloy (2003, s. 305) skriver att arbetet med skolans 

demokratiuppdrag kan utgöras av en förening av demokratifrågor, diskussioner om 

skönlitterära texter och samtal om de överträdelser mot värdegrunden som sker dagligen i 

skolan. Som tidigare nämnts, har Molloy (2007, s. 185) konstruerat en fjärde 

ämneskonstruktion för svenskämnet, svenska som erfarenhetspedagogiskt demokratiämne.  

En förutsättning för att eleverna ska kunna ta del av klasskamraternas tolkningar och för 

litteratursamtalet i stort är lyssnandet. Lyssnande är en aktiv konstruktionsprocess, som kräver 

både energi och engagemang och inget som sker automatiskt (Nilsson & Waldermarsson, 

2007, s. 85-86).  En typ av samtal där lyssnande och tolerans fungerar som ledord är det 

deliberativa samtalet. Denna typ av samtal karaktäriseras bland annat av att skilda synsätt 

ställs mot varandra och att man lyssnar på andras argument (Englund, 2000, s. 6). Molloy 

(2003, s. 305-306 ) menar att det deliberativa samtalets form skulle kunna fungera som svar 

på den didaktiska frågan ”Hur?”, vilket i förlängningen kan lära eleverna att bedriva ett samtal 

under demokratiska former. 

Några färdigheter, vilka på ett sätt hör ihop med demokrati, som kan utvecklas i 

litteratursamtalet är elevernas sociala förmågor. Janine L Certo (2011) beskriver i den 

vetenskapliga artikeln Social skills and leadership abilities among children in small-group 

literature discussions hur litteratursamtal i smågrupper, med en stöttande lärare, just kan 

främja barns sociala färdigheter och ledarskapsförmåga. Artikeln beskriver en studie 

genomförd i årskurs 1, 3, 4 och 5 på en grundskola belägen i östra USA. Syftet var att ta reda 

på vilken uppfattning eleverna hade om sitt eget och andras uppförande i bokcirklar samt om 

litteratursamtalen kunde förbättra elevernas sociala färdigheter och ledarskapsförmåga (Certo, 

2011, s. 67). Litteratursamtal genomfördes av de undervisande lärarna i mindre grupper i 

omgångar under fyra månaders tid år 2006. Därefter intervjuades 24 av de totalt 121 

deltagande eleverna (Certo, 2011, s. 68-69). Faktorer (samt deras förekomst) såsom 

turtagning, att hjälpa eller få hjälp av sina kamrater, att hålla diskussionen igång samt att 

komma överens stod i fokus när eleverna beskrev sitt eget och andras sociala beteenden under 

litteratursamtalen. Artikelns avslutande ord sammanfattar i princip några av anledningarna till 

användningen av litteratursamtal i undervisningen: “Indeed, although group literature 

discussions are, first and foremost, a context for critical thought processes and learning about 
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and enjoying literature, they also can be a context for students to learn social and 

communication skills and discourse processes” (Certo, 2011, s. 76).  

4.3 Litteratursamtalet i praktiken 

I föregående del togs några aspekter upp som kan gynnas av litteratursamtal. Michael 

Tengberg (2011, s. 12-30) ifrågasätter dock i sin avhandling Samtalets möjligheter: om 

litteratursamtal och litteraturreception i skolan den glorifierade syn på litteratursamtal som 

råder. Tengberg (2011, s.18-19) menar på att: 

Ur ett vetenskapligt perspektiv är det likväl problematiskt att studie efter studie visar hur samtalen 

i klassrummen antingen fallerar eller uteblir, samtidigt som man unisont fortsätter att hävda hur 

värdefulla de kan vara. 

Litteratursamtal ses alltså av många med odelat positiva eller okritiska ögon. I praktiken kan 

dock samtalet ta sig olika former och flera svårigheter kan uppstå, av vilka några presenteras 

nedan. 

4.3.1 Ett samtal – flera former 

Ett samtal i klassrummet kan te sig väldigt olika beroende på bland annat vem som 

undervisar, hur stor elevgruppen är och vilka elever som ingår i den. Ett exempel på ett 

litteratursamtals vitt skilda strukturer och tillämpning visar Eva Hultin på i sin avhandling 

Samtalsgenrer i gymnasieskolans litteraturundervisning: en ämnesdidaktisk studie. Hultin 

(2006, s. 283-292) har efter att ha följt fyra lärare definierat fyra olika samtalsgenrer utifrån 

de samtal om litteratur som bedrivits i respektive klassrum. Dessa samtalsgenrer benämner 

hon det undervisande förhöret, det texttolkande samtalet, det kultur- och normdiskuterande 

förhöret samt det informella boksamtalet. 

Den första, det undervisande förhöret, karakteriseras av att elevernas kunskaper och 

läsförståelse kontrolleras. Frågorna, ofta av retorisk art, går i princip alltid från läraren till 

eleverna.  

I det texttolkande samtalet är syftet att tolka och analysera texter. Här ses litteraturen som 

något som bjuder in till olika tolkningar. Samtalen utgörs framför allt av icke-retoriska frågor 

och både lärare och elever ser till att anknyta till det som tidigare har sagts i samtalet.  

Den tredje samtalsgenren kallas för det kultur- och normdiskuterande förhöret. Här används 

elevernas erfarenheter tillsammans med den lästa texten för att problematisera normer och 
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kulturella företeelser. Precis som i det texttolkande samtalet förekommer framför allt icke-

retoriska frågor. 

Det informella boksamtalet utgörs av elevernas muntliga presentationer av en bok de har läst. 

Syftet är att väcka läslust och detta genom att rekommendera böcker till sina klasskamrater. 

Elevernas bokpresentationer kan ses som något som påminner om lärarens 

(mini)föreläsningar. 

Hultin (2006, s. 293-294) har även beskrivit samtalsgenrerna i relation till de tre 

svenskämneskonceptionerna: svenska som färdighetsämne, svenska som det högre 

bildningsämnet (Malmgren kallar det svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne) och 

svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. Idealen inom det kultur- och normdiskuterande 

samtalet och det informella boksamtalet sammanfaller delvis med de inom svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne. De två andra två samtalsgenrerna, det undervisande förhöret 

och det texttolkande samtalet, organiseras utifrån svenska som det högre bildningsämnet.  I 

praktiken undervisar dock läraren i det undervisande förhöret utifrån ideal som ligger närmare 

svenska som färdighetsämne.  

Hultins resultat visar på litteratursamtalets komplexa natur och hur dessa fyra samtalsgenrer 

kan te sig i undervisningen. Dock lägger hon ingen värdering i vilken av samtalsgenrerna som 

kan vara mest eftersträvansvärd i skolan (2006, s. 295).  

4.3.2 Lärarstyrning kontra elevens frihet 

Läraren kan i arbetet med litteratursamtal komma att brottas med vissa svårigheter och 

dilemman. Ett undervisningsdilemma som Katarina Eriksson Barajas (2012, s. 43-56) tar upp 

är hur lärarnas försök att strukturera och kontrollera elevernas läsning kan inverka på deras 

nöjesläsning. Under första litteratursamtalsträffen som Eriksson Barajas (2012, s. 43-56) 

iakttog ägnade sig grupperna åt att diskutera hur många sidor som skulle läsas varje dag för 

att eleverna skulle hinna läsa det som var planerat till nästa gång. Planerandet av läsningen 

kunde också skapa problem, då vissa av eleverna ansåg att det inkräktade på deras andra 

fritidsintressen, till exempel fotbollsspelande.  

Ett annat problem som kunde skönjas vid litteratursamtalen var om en elev hade läst längre än 

vad läraren hade bestämt gången innan. En lärare i studien såg snabbt till att tysta eleven om 

denne gav uttryck för något som inträffade längre fram i boken. Den synkroniserade läsningen 

står här emot elevens egen nöjesläsning. Eriksson Barajas (2012, s. 49) skriver att lösningen 
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på problemet antingen är att läraren bestämmer och kontrollerar elevernas läsning och 

diskussionsinnehållet eller utgår från elevernas egen spontana läsning i diskussionen.  

Ytterligare ett problem kan vara att läsupplevelsen hamnar i skuggan av andra mål, till 

exempel ordkunskap, vilket sker i ett av de studerade samtalen. Eriksson Barajas (2012, s. 55-

56) skriver:  

När det gäller läsning, uppstår konflikten mellan elevernas frihet att läsa för nöjes skull och 

lärarnas pedagogiska mål att kontrollera elevernas läsaktivitet. Ett sätt att komma runt det kan vara 

att under en aktivitet, vars syfte är att främja nöjesläsning, inte samtidigt ägna sig åt aktiviteter 

som rör läskompetens. 

Bommarco (2006, s. 215) betonar också att samtalets syfte inte ska vara att kontrollera 

kunskap eller värdera elevernas läsning.  

Ännu ett problem som rör lärarens styrning är om denne delar med sig av talutrymmet till 

eleverna eller inte. Undervisning baserad på samtal många gånger i praktiken utmynnar i en 

slags ”monologisk dialog” från lärarens sida. Samspelet infinner sig inte, utan eleverna gör 

enbart tillägg i lärarens framläggning (Dysthe, 1996, s. 223). Många lärare tar två tredjedelar 

av samtalstiden i anspråk och uppfyller då inte kraven på ett dialogiskt klassrum (Molloy, 

2008, s. 12). En orsak till det är att vissa lärare är rädda för att förlora kontrollen om eleverna 

tillåts uppta för stor del av talutrymmet (Dysthe, 1996, s. 222, 224).  

4.3.3 Klassrumsklimat, elevmotstånd och svåra samtalsämnen 

Det kan bli ett problem att hålla ett litteratursamtal om klassrumsklimatet hindrar eleverna att 

uttrycka sina tankar och åsikter. Wolf (2002, s. 134-135) betonar att en tolerans för varandras 

tolkningar bör finnas och att olika tolkningar inte bör stå tillbaka till följd av en tolkning. 

Molloy (2003, s. 313) skriver: ”Om eleverna ska våga yttra sig i frågor som är ömtåliga och 

känsliga – och därmed viktiga – måste klassrummet vara tryggt.” Hultin (2009, s. 139) 

beskriver att flera av de intervjuade eleverna i hennes studie berättade att de hellre satt tysta 

än att säga sin mening och därmed riskera att bli hånade av klasskamraterna. Molloy (2003, s. 

293) upptäckte under fältarbetet till sin studie att det förekom konflikter i de klassrum hon 

besökte, vilket hon kommenterar så här:  

Vad jag också såg var vilken avgörande betydelse stämningen i klassrummet har för elevernas 

möjlighet att kunna uttrycka sina åsikter och hur konflikter påverkade den sociala aktivitet som ett 

litteratursamtal kan vara.  
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Om läraren inte får eleverna engagerade i ett litteratursamtal kan det vara svårt eller till och 

med omöjligt att genomföra. Ett samspel mellan de inblandade är en nödvändighet för att 

kunna organisera och upprätthålla ett samtal (Hultin, 2006, s. 292). Hultin (2006, s. 291-292) 

beskriver hur eleverna inom vissa av hennes samtalsgenrer uppvisade motstånd mot att delta i 

samtalen. Det kunde ske på olika sätt, till exempel att eleverna skämtade inbördes eller att de 

satt tysta. Hon betonar dock att elevers tystnad inte alltid innebar ett motstånd utan kunde 

även vara ett tecken på att eleven intog en roll som denne kände sig bekväm i (Hultin, 2009, s. 

140).  

Annette Ewald (2007) har i sin avhandling Läskulturer: lärare, elever och litteraturläsning i 

grundskolans mellanår genomfört fältstudier i årskurs 4-6 i fyra olika skolor för att undersöka 

mer om hur litteraturläsningen iscensätts och vilket utrymme det ges i undervisningen av 

lärarna. Ewald (2007, s. 373) fann att:  

Litteraturundervisning gestaltas bara undantagsvis på ett sådant sätt, att de för eleverna och 

samhället i stort angelägna och brännande frågor, som de lästa texterna ofta problematiserar får 

status som undervisningens centrala innehåll. 

Eriksson Barajas (2012, s. 121) upptäckte att litteratursamtal som berörde kärlek, död, lojalitet 

och liknande ämnen inte var vanligt förekommande i hennes material. När sådana 

diskussioner väl uppkom låg de ofta på en mer generell nivå. Likaså Molloy (2003, s. 230-

231) upptäckte att vissa lärare undvek att bearbeta ämnen såsom självmord och sexualitet när 

man skulle diskutera det lästa. Det kan bli problematiskt om läraren undviker de frågor och 

teman som uppkommer i samband med läsningen. Läraren kan således få svårt att besvara 

sina egna didaktiska frågor till varför läsningen har ägt rum och berättiga läsningen av en viss 

text (Molloy, 2003, s. 231).  
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5 Diskussion 
En upptäckt jag har gjort i mitt sökarbete är att så gott som all litteratur som behandlar 

litteratursamtal refererar till antingen Aidan Chambers eller Gunilla Molloy. Givetvis har de 

båda viktiga poänger, annars skulle de inte fått det starka erkännande de ändå har i olika 

skolkontexter. Däremot kan det ifrågasättas varför det inte finns fler modeller för lärare och 

lärarutbildare att inspireras av. Det saknas en bredd när det kommer till litteratursamtalets 

modeller, vilket förhoppningsvis framtida forskning kan ändra på.  

Både Molloy (2008) och Chambers (2011) påpekar att deras modeller och idéer inte ska följas 

slaviskt, utan fungera som ett stöd till de lärare som vill samtala om litteratur med sina elever. 

Det är med andra ord upp till den undervisande läraren att anpassa undervisningen till 

elevgruppen och de förutsättningar som finns.  Den lärare som börjar använda Chambers 

modell till punkt och pricka och tror att skönlitteraturundervisningen kommer att 

revolutioneras automatiskt kommer förmodligen att bli besviken. Hur litteratursamtalet 

kommer att arta sig påverkas till stor del av vem läraren är och vad denne har för syn på 

svenskämnet i stort. Hultin (2006) kom i sin avhandling också fram till att de fyra lärarna hon 

studerade utövade fyra olika typer av samtalsgenrer, vilka i sin tur hade sin hemvist i någon 

av svenskämneskonceptionerna svenska som färdighetsämne, svenska som det högre 

bildningsämnet (Malmgren kallar det svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne) och 

svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne.  

Hultin (2006) gav sig inte i kast med att värdera samtalsgenrerna, men det texttolkande 

samtalet, där olika tolkningar ges möjlighet att mötas, kan sägas ligga närmast det nu rådande 

läsarorienterade perspektivet. Det texttolkande samtalet står också närmare det flerstämmiga 

klassrummet än vad till exempel det undervisande förhöret gör. I det senare går frågorna i en 

riktning, från läraren till eleverna, och syftet är att kontrollera deras kunskaper och 

läsförståelse. Samspelet är begränsat och klassrummet är, för att använda Dysthes begrepp, 

mer monologiskt än dialogiskt.  

Är det då viktigt att överhuvudtaget ha ett flerstämmigt klassrum? Ja, om utgångspunkten i 

undervisningen är det sociokulturella lärandeperspektivet i Vygotskijs anda är det av 

betydelse. Lärande anses här ske i sociala sammanhang och om syftet är att eleverna ska ta del 

av varandras erfarenheter och därigenom vidga sina vyer är dialog en av förutsättningarna. 

Läraren måste med andra ord vara villig att dela med sig av talutrymmet i klassrummet och 

låta eleverna komma till tals och uttrycka sina tankar. Langer (2005, s. 30) menar på att 
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skrivande och diskuterande kan förändra elevens föreställningsvärld. Att eleven sitter tyst och 

ensam med sin egen tolkning av en skönlitterär text utmanar och utvecklar med andra ord inte 

deras föreställningsvärld i samma utsträckning. Ett litteratursamtal är heller ingen isolerad 

företeelse, även om den här studien mest har fokuserat på samtalsdelen, utan bör integreras 

med skrivande genom exempelvis en läslogg, vilket bland annat Molloy (2008, s. 80-84) 

förespråkar.  

En stor del av den här studien har berört den praktiska tillämpningen av litteratursamtal och 

olika aspekter av det: Från lärarens försök till att kontrollera elevernas läsning till hur dåligt 

klassrumsklimat kan påverka litteratursamtalet. Av alla svårigheter som tagits upp vill jag 

lyfta det senare, då det kan ses som det mest primära problemet/hindret. Att genomföra ett 

litteratursamtal i ett klassrum där inte förtroendefulla relationer råder mellan lärare och elever 

eller mellan eleverna kan vara svårt, om inte omöjligt. I ett litteratursamtal kan eleverna blotta 

sig själva och sina åsikter på ett sätt som de kanske inte är vana vid. Att mötas av mothugg 

och inte respekteras av klasskamraterna kan få till följd att vissa elever inte vågar uttrycka sig, 

vilket också Hultin (2009, s. 139) nämner. En flerstämmighet där eleverna är i dialog med 

varandra uppstår förmodligen inte under sådana premisser. I Lgr 11 (Skolverket, 2011, s.12-

13) går det att läsa att läraren ska diskutera det svenska samhällets värdegrund med eleverna 

samt tillsammans med dem bestämma regler för arbetet och samvaron i klassen. Det är alltså 

skolans och i förlängningen lärarnas skyldighet att motverka olika samtalshämmande faktorer 

och främja ett gott klassrumsklimat.  

Å andra sidan kan jag som lärare inte använda dåligt klassrumsklimat som ett argument för att 

inte använda mig av litteratursamtal i undervisningen. Det kanske är en gemensam 

klassdiskussion med utgångspunkt i litteraturen om ämnen såsom människovärde, rasism och 

liknande som behövs i en sådan klass? Molloy (2003, s. 305) är också en stark förespråkare av 

att demokratifrågor integreras i litteratursamtalen. Litteratursamtal kan, enligt Certo (2011), 

utveckla elevernas sociala färdigheter och ledarskapsförmågor. Det kan däremot ifrågasättas 

om eleverna verkligen utvecklar dessa förmågor om samtalet inte bedrivs under demokratiska 

former. En slutsats som kan dras är att litteratursamtalet inte är någon utopi, men att det finns 

många pusselbitar som ska falla på plats och flera svårigheter att övervinna innan ett 

gemensamt samtal kan komma till stånd, där olika röster och perspektiv kan mötas samt 

föreställningsvärldar förändras.  
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Några av de fördelar som litteratursamtal anses generera är en fördjupad (läs)förståelse av 

texten och en vidgad kunskap om sig själv och andra genom att olika tolkningar och tankar får 

möjlighet att mötas (Bommarco 2006; Bommarco & Parmenius Swärd, 2012; Molloy 2008). I 

kursplanen i svenska (Skolverket, 2011, s. 222) står det att: ”I mötet med olika typer av texter, 

scenkonst och annat estetiskt berättade ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, 

den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.” I litteratursamtalet kan detta alltså 

realiseras. En fråga som uppkommer då är: Vilken form av litteratursamtal utvecklar 

ovanstående förmågor mest? Är det de ansedda pionjärerna Molloys och Chambers modeller 

eller någon helt annan? Även ett samtal som det undervisande förhöret, vilket egentligen 

utgörs av en monologisk dialog, omfattas av begreppet litteratursamtal. Är det en samtalsform 

som främjar dessa förmågor? Förmodligen inte, men ändå benämns det som ett 

litteratursamtal. Det skulle vara intressant att se vad framtida forskning kommer fram till när 

det gäller vilken form av litteratursamtal som ger bäst utfall, när det kommer till bland annat 

främjandet av elevernas språkutveckling och omvärldsförståelse. Med andra ord ett 

utvärderande av olika samtalsformer och i förlängningen ett eventuellt utvecklande av nya 

modeller för litteratursamtal som lärare kan inspireras av. 
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