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Abstract 
The objective of this thesis is integrating book talks. The aim is to explore and describe which forms of 

readings of the books appear in the analyzed book talks. The content analysis is based upon sound 

recordings of the book talks and the questions that provide their basis. Tengberg’s (2011) forms of 

reading make up the analysis categories. Questions are: (1) Which forms of reading are expressed in the 

book talks? (2) Toward which forms of reading do the questions direct the reader? (3) Which forms of 

reading are most frequent in the book talks? The result show that five out of six forms of reading are 

active in the book talks and that the questions direct the students towards four. Most frequent are the plot 

oriented and during major parts of the book talks no form of reading is active. Two complementary forms 

of reading and a re-evaluating of parts of the book talks are suggested. 
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1 Inledning 

Litteraturläsning och litteratursamtal kan stödja och utveckla elevers språk, läsarter och 

tolkningskompetenser. Genom litteraturen kan de dels få kunskap och insikter om andra 

tider, kulturer och liv och dels om samtiden och sig själva i relation till det lästa. Trots 

det kan elever med utländsk bakgrund och infödda elever hållas skilda från varandra i 

svenska som andraspråk och svenska (Economou, 2015: 302f). Economou (2015: 302f) 

finner det märkligt med tanke på att skolan ska förbereda eleverna för kulturell 

mångfald. Hon önskar att elever med en mångfald av livserfarenheter och förståelse av 

världen möts i en gemensam och inkluderande litteraturundervisning. 

Integrerande litteratursamtal är en typ av litteratursamtal där elever från 

gymnasieskolan och elever som läser språkintroduktion möts i samtal om en skönlitterär 

text. De är mycket uppskattade av eleverna (Högberg, telefonintervju, 2017). Ansvariga 

lärare lyfter flera fördelar med samtalen men integration, att se sig själv i den andra och 

att få del av fler perspektiv, framhålls som huvudsyften (Högberg, Myllymäki och 

Öhman, 2016).  

Inte bara vilka som deltar i de integrerande litteratursamtalen gör dem intressanta att 

studera. Samtalen förs i mindre grupper och i stort sett utan lärarens närvaro. Därför är 

det elevernas intressen, nyfikenhet och viljor som avgör vad som behandlas mer 

utförligt och vad som behandlas mer kortfattat. I denna studie undersöks var fokus 

ligger i litteratursamtalen.  

Tengberg (2011: 29) studerar i doktorsavhandlingen Samtalets möjligheter 

texttolkande litteratursamtals pedagogiska möjligheter utifrån läsarter. Genom att 

analysera samtalen utifrån läsarter vill han reda ut vilka kunskaper eleverna ges 

möjlighet att utveckla. De samtal Tengberg studerar är alla lärarstyrda och eleverna i 

grupperna går i samma klass. Denna studie har ett snarlikt syfte men studieobjektet, 

litteratursamtalen, skiljer sig avsevärt från det i Tengbergs studie. Skillnaderna består 

framförallt i hur de är organiserade, vilka som deltar och också vilket syftet med 

samtalen är.  

Tengberg (2011: 316) finner ett antal begränsningar eller utvecklingsmöjligheter i sin 

studie, varav en rör de identifierade läsarterna. Han ser dem som centrala i studiens 

vetenskapliga bidrag men tycker bl.a. att de behöver studeras mer. Å ena sidan för att 

fortsatt klargöra hur de relaterar till varandra och å andra sidan för att ta reda på vilken 

funktion de har och i vilken grad de förekommer i andra didaktiska situationer. Denna 

studie utreder i vilken grad Tengbergs läsarter förekommer i integrerande 

litteratursamtal. Integrerande litteratursamtal är en didaktisk situation som inte tidigare 

har studerats avseende läsarter.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka och därmed beskriva vilka sätt att läsa som kommer 

till uttryck i integrerande litteratursamtal. Både intentionerna med samtalen och utfallen 

undersöks. Intentionerna studeras genom att analysera vad frågorna till samtalen riktar 

eleverna mot för läsarter. Utfallen studeras genom att analysera vilka läsarter som 

aktiveras i de genomförda samtalen.  

 

Frågeställningar: 

 Vilka läsarter kommer till uttryck i de integrerande litteratursamtalen? 

 Vilka läsarter kommer till uttryck i frågorna till de integrerande 

litteratursamtalen? 

 Vilka läsarter dominerar i de integrerande litteratursamtalen? 
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3 Forskningsöversikt 

Vilken roll och inriktning litteraturundervisningen kan ha i dagens skola beskrivs 

genom aktuell forskning i del ett. Därefter redogörs för två teorier som beskriver 

läsarens möte med texten i del två. Läsarter som analysredskap diskuteras 

avslutningsvis med fokus på Tengbergs sex läsarter.  

3.1 Skönlitteratur i svenskämnet 

Läsning av skönlitteratur utgör och har länge utgjort en central del av svensk-

undervisningen (Graeske i Jönsson och Öhman, 2015: 152). I Lgy11 (Skolverket, 2011: 

160) fastslås litteratur, tillsammans med språk, som kärnan i ämnet svenska. Där står att 

människan genom skönlitteratur lär känna både sin omvärld, sina medmänniskor och sig 

själv. Hon tar i läsningen del av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och 

föreställningsvärldar. Vidare står att läsning och bearbetning av litteratur i 

undervisningen ska utmana eleverna till nya tankesätt och öppna för nya perspektiv och 

att eleven genom läsning av olika typer av texter ska få sätta textens innehåll i relation 

till egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen.  

Forskare har identifierat olika uppfattningar om vad svenskämnets huvudsyfte är. I 

huvudsak har tre ämneskonceptioner utkristalliserats, svenska som bildningsämne, 

färdighetsämne och erfarenhetspedagogiskt ämne. De olika uppfattningarna kan 

förklaras mot bakgrund av svenskämnets historiska utveckling och samhälls-

förändringar (Bergöö, 2005: 38). Den ämnesuppfattning som under lång tid dominerat 

svenskundervisningen och som tydligt avspeglar sig i styrdokumentens legitimering av 

litteraturundervisningen är erfarenhetspedagogiken (Graeske i Jönsson och Öhman, 

2015: 154f). Olika ämneskonceptioner bär med sig olika syn på litteraturens roll i 

undervisningen (Malmgren 1996: 88ff). Hur erfarenhetspedagogiken legitimerar och 

använder litteraturen i undervisningen kan ge en fingervisning om de överväganden som 

ligger bakom lärarens didaktiska val. 

3.1.1 Svenskämnet och litteraturundervisningens inriktning 

Erfarenhetspedagogiken utgår från eleven, hens språk, erfarenheter och föreställningar 

(Bergöö, 2005: 44). Litteraturvalet grundar sig därför i elevgruppens intresse för och 

nyfikenhet på omvärlden (Malmgren, 1996: 86ff). Genom skönlitteraturen förmedlas 

erfarenheter, subjektivitet och känslor. Litteraturen ses som både en kunskapskälla och 

en plats att göra nya erfarenheter. I mötet med det andra kan eleven både finna sig själv 

och sina erfarenheter och också andra människor och helt nya erfarenheter. För att förstå 

erfarenheter och känslor förmedlade i litteraturen görs kopplingar till tidigare 

erfarenheter (Bergöö, 2005: 45). Det är därför erfarenheter som ger den skönlitterära 

texten dess mening när elever läser och talar om den (Molloy, 2008: 11). Nya 

erfarenheter, däribland dem gjorda genom litteraturen, utgör en grund för att förändra 

tidigare sätt att uppfatta verkligheten (Bergöö, 2008: 40ff). Eleven ska alltså genom 

skönlitteraturen bättre förstå sig själv och världen och läsningen ska också bidra till att 
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forma elevens identitet (Molloy, 2008: 11). Skolans demokratiuppdrag har av vissa 

forskare kopplats till erfarenhetspedagogiken. De anser att eleverna i 

svenskundervisningen ska ges förutsättningar att öva sin förmåga att ta ställning genom 

att arbeta i erfarenhetsbaserade sammanhang. Litteratursamtalens roll betonas eftersom 

eleverna där kan ta del av varandras åsikter och vidga sina egna perspektiv (Molloy, 

2007: 185ff).  

Lundström (2007: 62) kopplar behovet av identitetsarbete i undervisningen till det 

postmoderna samhället. Mot bakgrund av de förändringar som lett fram till det 

postmoderna samhället har identitetsskapande och identitetsutveckling blivit mer 

problematiskt eftersom den egna identiteten är mindre förutsägbar och statisk än 

tidigare. Han anser att det därför är av största vikt att i skolan arbeta med detta och att 

litteraturläsning inom svenskämnet ger goda förutsättningar för identitetsarbete (2007: 

62).  

Enligt Mossberg Schüllerqvist (2008: 79ff) kan skolans litteraturläsning ses via tre 

kategorier med skilda fokus: inom litteraturen, genom litteraturen och kombinations-

strategier. De tre sätten utvecklar olika förmågor hos eleverna. Inom litteraturen 

fokuserar litterär analys. Eleven ska framförallt uppmärksammas på textens struktur och 

tala om textens komposition, berättarteknik, personskildring, tema, intrig etc. Genom 

litteraturen ligger i linje med erfarenhetspedagogiken som inriktar sig på innehållet och 

människan. Härigenom kan man få kunskaper om livet, människan och samhället. 

Läsaren kan uppmärksammas på de värderingar hen bär med sig och som synliggörs i 

texten. Man använder läsningen för att nå externa mål, exempelvis medborgarfostran. 

Kombinationsstrategier fokuserar både och. Flera avhandlingar synliggör en stor 

variation inom svenskämnet som vid samma tidpunkt gestaltar sig olika i olika klassrum 

(Lundström, 2007: 26).  

Ett antal faktorer påverkar vilken litteratur som läses i skolan, exempelvis tillgång, 

lärarens egna preferenser, utveckling av eleverna och/eller deras läsning, böckernas 

kvalitet, etc. (Lundström, 2007: 161). Det är dock läraren som har det enskilt största 

inflytandet över vilken litteratur som används (Lundström, 2007: 18). Detsamma gäller 

undervisningen som helhet. Det som har störst påverkan på lärarens praktik är dennes 

egna erfarenheter och varken formell lärarutbildning eller officiella skolmål 

(Lundström, 2007: 153).  

3.1.2 Litteratursamtal i undervisning 

Genom litteratursamtal utvecklas fiktionsförståelsen eftersom läsupplevelsen förstärks 

och tydliggörs hos den läsare som måste sätta ord på den (Tengberg, 2011: 29). I 

samtalen breddas också läsarens förståelse av texten eftersom hen där möter andra 

läsningar av densamma (McCormick, 1994, Langer, 1995, Molloy, 2003, m.fl.)  

Bringéus (2011: 119f) vill se en undervisning där litteraturens innehåll granskas och 

de många perspektiven får utmana invanda föreställningar. Det är därför viktigt att alla 

deltar aktivt (Langer 1995:170). Även marginaliserade röster ska komma till tals och 

berika samtalet med sina tolkningar eller åsikter (Langer, 1995: 169ff). I linje med detta 
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föreslår Economou (2015: 302) att eleverna i svenska två-klassen i hennes studie kan ha 

rikare samtal då de kan influeras av religion, kultur och etik tack vare de olika 

perspektiv de har med sig. Olikheter inom gruppen är en tillgång. De måste komma 

fram i samtalen.  

In i samtalet om läsningen tar eleven även med sig sin positionering i gruppens 

hierarki. I varje litteratursamtal finns därför en spänning till följd av olikheter och på 

grund av hierarkier. Eleverna får inte rygga för att visa att de inte håller med. De måste 

våga ifrågasätta både varandras tolkningar och de värderingar texten ger uttryck för 

(Economou, 2015: 301f). Det är bättre att i samtalet komma fram till att man är oense än 

att sträva efter koncensus med tanke på varje deltagares unika reception av texten 

(Molloy, 2003: 303f och Langer 1995: 170). Detta framhålls som positivt av flera 

forskare men det är också något som inte alltid sker (Economou, 2015, Molloy, 2008, 

Langer, 1995 m.fl.).  

3.2 Litteraturläsningens uppbyggnad och möjligheter 

Mötet med andras åsikter tar sin början i den egna läsningen. Detta kapitel redogör för 

två receptionsteorier. Langer (1995) och McCormick (1994) beskriver läsarens möte 

med texten. McCormick fördjupar sig i de aspekter som påverkar mötet medan Langers 

fokus ligger på hur läsaren bygger upp förståelse och mening under läsningen. 

3.2.1 Litterära föreställningsvärldar 

Langer (1995: 23ff) använder sig av begreppet litterära föreställningsvärldar för att 

beskriva läsarens möte med texten. Föreställningsvärlden är den förståelse av texten 

läsaren har byggt upp vid en given tidpunkt. Langer framhåller att läsarens 

föreställningsvärld är i ständig förändring och understryker att den är individuell till sin 

natur. Den bygger på läsarens personliga och kulturella erfarenheter och hens 

förväntningar på och inställning till texten och läsningen. 

Föreställningsvärldar byggs upp genom olika typer av läsning och reflektion kring 

texten, kallade faser. I varje fas är läsningen riktad mot en viss aspekt av förståelse 

(Langer, 1995: 35).  

Fas I: Att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld. Genom ett brett sökande 

skapar sig läsaren en första uppfattning om texten. Hen orienterar sig om dess 

karaktärer, handling, miljö, etc. För att göra detta utgår läsaren från egen kunskap och 

erfarenhet och nyttjar textens ledtrådar (Langer, 1995: 32).  

Fas II: Att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld. Läsaren fortsätter att 

bygga ut föreställningsvärlden. Hen fördjupar sin förståelse genom att testa idéer mot 

texten. Kunskap om livet, världen, texten och sig själv, allt används för att göra 

förståelsen fylligare (Langer, 1995: 33).  

Fas III: Att stiga ut och tänka över det man vet. Fokus skiftar från förståelse av 

texten till förståelse av sig själv och livet. Den fiktiva världen, texten, används för att 

reflektera över den verkliga världen. Litteraturen används här som en av läsarens 

erfarenheter (Langer, 1995: 34).  
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Fas IV: Att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen. Läsaren intar nu en mer 

distanserad position till texten. Hen reflekterar över dess form och element, texten bland 

andra texter, möjliga kopplingar och jämförelsepunkter, textens betydelse för läsaren 

själv och grunden till denna betydelse (Langer, 1995: 34f).  

Läsaren rör sig mellan de olika faserna under läsningen och föreställningsvärlden 

utvecklas och förändras. Samtal med andra läsare av samma text öppnar upp för nya 

tolkningsmöjligheter, nya synvinklar och ökad komplexitet. Eftersom eleverna i 

litteratursamtal övar på att lyssna och begrunda andra tolkningssätt blir de öppnare för 

skillnader, empati, medvetenhet och förändring. Genom att läsa litteratur, bygga 

föreställningsvärldar och samtala om text berikas läsarens personliga utveckling, 

kritiska tänkande och förståelse för sociala skillnader, menar Langer (1995: 73f).  

3.2.2 Allmän och litterär repertoar 

McCormicks utgångspunkt i beskrivningen av mötet mellan läsare och text är att 

läsning alltid sker i ett socialt sammanhang. Tolkningen av texten, och därmed 

meningsskapandet, är påverkad av ett stort antal faktorer eftersom både läsare och text 

är ideologiskt situerade (McCormick, 1994: 69).  

McCormicks begrepp repertoar syftar på kombinationen av föreställningar, 

erfarenheter, vanor, normer, konventioner och antaganden som texten förmedlar eller 

läsaren bär med sig. Textens och läsarens allmänna repertoar är de värderingar, 

moraliska ställningstaganden, etc. som avspeglas i texten och som läsaren medvetet 

eller omedvetet sympatiserar med (McCormick, 1994: 70). Det kan röra sig om allt ifrån 

politik, livsstil, kärlek, utbildning, integritet, etc. Litterär repertoar syftar på förståelsen 

av vad litteratur är eller kan vara (Bringéus, 2011: 21f). Textens litterära repertoar 

avspeglas i dess litterära form, intrig, karaktärisering, etc. Läsarens litterära repertoar 

utgörs av dennes antaganden om litteratur, tidigare litterära erfarenheter, lässtrategier, 

etc. (McCormick, 1994: 70f).  

Textens repertoar skapas utifrån författarens allmänna och litterära repertoarer 

(McCormick, 1994: 70). På så sätt speglar den både författaren och det samhälle den 

skrevs i. Läsarens allmänna och litterära repertoarer är formade av det sociokulturella 

sammanhang hen är och har varit en del av. Varken författare eller läsare är fullt 

medvetna om hur de är färgade av sin omgivning och samtid (McCormick, 1994: 71).  

Beroende av hur läsarens och textens repertoarer stämmer överens med varandra 

leder de till matchning, kollision eller spänning (Bringéus, 2011: 21f och McCormick, 

1994: 87). Matchning uppstår när läsarens förväntningar på texten uppfylls och då 

textens allmänna repertoar är begriplig och läsaren accepterar den. Kollision uppstår 

följaktligen då läsarens förväntningar på texten i så hög grad inte stämmer överens med 

texten att läsaren inte lyckas tolka den eller inte kan förstå textens allmänna repertoar. 

Mellan dessa två extremer finns det tredjesätt på vilket läsarens repertoarer kan 

interagera med textens. Då läsaren förstår men inte håller med om textens allmänna eller 

litterära repertoar uppstår spänning i läsningen.  
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Spänning är det pedagogiskt mest produktiva mötet mellan läsare och text 

(McCormick, 1994: 87f). I spänningsförhållandet till texten kan läsarens repertoarer 

breddas. Detsamma gäller i samtal med andra, förutsättningarna att bredda de allmänna 

och litterära repertoarerna finns inte endast i mötet med den enskilda texten utan också i 

mötet med andra läsningar av densamma. 

3.3 Läsarter 

Läsarter är sätt att läsa. De innefattar antaganden och förhållningssätt som läsaren har 

med sig in i läsningen. De utgör därför både begränsningar och möjligheter i läsningen 

(Tengberg, 2010: 81). Läsarter beskriver en kognitiv process i den mening att de 

uppmärksammar hur läsaren tar sig an texten. Detta kan dock endast studeras genom hur 

läsaren uttalar sig om texten, dvs. läsarens respons. Fokus vid studier av läsarter är dock 

inte responsen utan den läsart som gör responsen möjlig (Tengberg, 2011: 216). Genom 

att titta på läsarter erkänner man att läsning utöver avkodning av bokstäver är en 

tolkningsprocess där läsaren är en aktiv medskapare av betydelse (Bringéus 2015: 19). 

Läsartsbegreppet används av flera forskare för att precisera vad läsning av skönlitteratur 

i svenskundervisningen riktar eleverna mot för typ av läsningar och i förlängningen 

lärande (exempelvis, Economou, 2015, Graeske, 2015 och Tengberg, 2011).  

3.3.1 Läsarternas betydelse i undervisningen 

I jämförelsen mellan olika forskningsstudier framträder läsarternas didaktiska potential. 

Tengberg (2011: 323) menar att för att utveckla elevernas reception av en text måste 

olika läsarter stimuleras. Graeske (2015: 7f) tillägger att det är viktigt för att till fullo 

nyttja fiktionstextens didaktiska potential och att om pedagoger och elever känner till 

olika läsarter kan de också ta del av olika aspekter och perspektiv på den lästa texten. 

Både Tengberg (2011) och Graeske (2015) vill uppmärksamma eleven på sin egen och 

textens repertoarer. Det Tengberg (2011: 323) framhåller är medvetenheten om sig själv 

som del av ett socialt, historiskt och kulturellt sammanhang medan Graeske (2015: 24ff) 

lyfter fram skolans värdegrundsarbete och vill medvetandegöra elever om 

maktordningar i samhället.  Tengberg (2011) och Graeske (2015) visar att en 

medvetenhet om och ett medvetet ställningstagande för möjliga läsarter i allra högsta 

grad påverkar vilken kunskap eleverna utvecklar i litteraturundervisningen.  

Då läraren är den som formulerar mål, kopplar till styrdokument och planerar 

undervisningen bör hen med ovanstående resonemang alltså dra nytta av en 

medvetenhet om olika läsarter. I denna studie genomförs samtalen dock till största del 

utan lärarens närvaro vilket bör medföra en lägre grad av påverkan från lärarens sida 

och en hög grad av elevinflytande. Klementssons studie (i Tengberg och Olin-Scheller, 

2015: 55ff) av elevstyrda litteratursamtal i mindre grupp på gymnasienivå visar dock att 

läraren genom sina instruktioner hade en stor påverkan på hur samtalen fördes. En stark 

uppgiftsstyrning från lärarens sida kan därför anses resultera i en fjärrstyrning av 

samtalen. 



12 
 

3.3.2 Tillämpning av Tengbergs läsarter som analysverktyg 

Tengberg (2011: 2 och 194) påpekar att det inom litteraturteorin finns en uppsjö 

läsarter, exempelvis Rosenblatts efferenta och estetiska, Ecos naiva och kritiska, 

Steffensens fiktiva och faktiva, etc. Han framhåller att dessa inte kan kombineras fritt 

sinsemellan utan att problem uppstår eftersom de hör samman och fungerar som 

komplement till varandra.  

I analysen av litteratursamtalen finner Tengberg sex aktiva, sinsemellan mycket 

olika, läsarter. Dessa är handlingsorienterade, betydelseorienterade, värderings-

orienterade, subjektsorienterade, intentionsorienterade och metakognitiva läsarter, för 

närmare beskrivningar se kapitel 4.2.2. 

Både Economou (2015) och Graeske (2015) använder Tengbergs sex läsarter men 

inte endast av dem. Economou (2015) undersöker litteratursamtal, elevuppsatser och 

skriftliga utvärderingar vilka tillhör samma litteraturmoment i en svenska två-klass 

genom tematisk innehållsanalys. Economou diskuterar vad i boken som visar sig vara 

angeläget för eleverna att tala om. Tengbergs läsarter tillsammans med McCormicks 

och Langers teorier, appliceras i ett andra steg på den tematiska analysen. 

I Graeskes studie (2015), där läromedelsanalys står i förgrunden, utgör Tengbergs 

läsarter det huvudsakliga analysverktyget (2015: 27). Hon vill göra läsaren av studien 

medveten om olika läsarter och också stärka den didaktiska medvetenheten hos olika 

aktörer om vad, varför och hur vi läser. Graeske (2015: 8f, 24) intar ett intersektionellt 

perspektiv i analysen och kompletterar Tengbergs läsarter med ytterligare tre. Dessa är 

en historiskt orienterad läsart där textens historiska kontext är i fokus, en 

formorienterad läsart som behandlar berättarteknik, språk och stil samt en 

genusorienterad läsart där maktstrukturer i texten granskas.  

Ingen av dessa två studier ser med andra ord Tengbergs läsarter som tillräckliga för 

att spegla det studerade materialet. För Economou skulle en analys utifrån Tengbergs 

läsarter vara oprecis. Hon vill beskriva vad eleverna är intresserade av att fördjupa sig i 

under samtalen vilket passar bättre att redovisa utifrån teman. Genom att använda sig av 

Langers föreställningsvärldar och McCormicks repertoarbegrepp pekar hon på elevernas 

kompetens och olika erfarenheter som berikar samtalen i gruppen.  

Graeske å andra sidan tar inte in andra modeller eller begrepp i sin analys utan 

berikar den genom att lägga till läsarter. Dels för att ge en mer rättvist beskrivande bild 

av materialet, dels eftersom hon anser att tilläggen ger mycket viktiga perspektiv på 

läsningen. Graeske vill göra oss medvetna om litteraturläsningens möjligheter, om vad, 

varför och hur vi läser, genom att lyfta fram olika läsarter. Tengbergs läsarter är alltså i 

någon mån otillräckliga för att spegla litteraturläsningens didaktiska potential.  
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4 Material och metod 

Materialet består av fyra integrerande litteratursamtal samt frågeformulär till dessa. 

Samtalen har transkriberats och analyserats genom innehållsanalys utifrån Tengbergs 

läsarter.  

4.1 Material 

Integrerande litteratursamtal är en metod som har använts vid studiens gymnasieskola 

under omkring 15 år (Högberg, mail, 2017). Samtalen förs i grupper med elever från 

språkintroduktion (spin-elever) och elever som läser den valbara kursen Litteratur, 

Svelit0 (litteraturelever). Av lärarna lyfts samtalen fram som tillfällen att mötas och 

samtala om något gemensamt, läsupplevelsen, och därtill som jämbördiga läsare då 

eleverna delar samma läserfarenhet. Elevernas olika livserfarenheter understryks också 

som en tillgång i samtalen eftersom samtal med någon med andra erfarenheter öppnar 

upp för nya perspektiv, förståelse och nyfikenhet på varandras kulturer (Högberg, 

Myllymäki och Öhman, 2016). Läraren som undervisar i de studerade grupperna, 

fortsättningsvis benämnd undervisande lärare, framhåller att syftet ytterst är integrering 

och att se sig själv i den andre (Högberg, telefonintervju, 2017).  

I de integrerande samtalen ges eleverna stor frihet i både utformande och 

genomförande. Eleverna formulerar frågor att samtala utifrån, vilka sammanställs till ett 

frågeformulär som eleverna besvarar enskilt helst i förväg. Samtalen förs i mindre 

grupper med elever från språkintroduktion och litteraturkursen representerade. Läraren 

närvarar i stort sett inte alls under samtalen. Hon går i viss mån runt mellan grupperna 

för att lyssna och ibland göra ett inlägg i samtalet. Inom gruppen väljer eleverna en 

samtalsledare. Samtalet utgår från frågeformuläret.  

Att utforma frågor till en text är inte en förutsättningslös handling, skriver Tengberg, 

utan sker med efterföljande samtal i åtanke och föregående i gott minne. Ofta vid 

litteratursamtal är det läraren som formulerar frågorna. Genom dem styr hen samtalet 

för att det ska nå det syfte hen avser. I de fall läraren överlåter frågeformulerandet eller 

genomförandet av samtalen till eleverna är det troligt att eleverna anpassar sig till vad 

de tror att lärarna anser viktigt. Det är ett exempel på att eleverna skapar strategier i 

skolarbetet utifrån vad de tror att lärarna vill ha (Tengberg, 2011: 193).  

I denna studie anses både läraren och eleverna ha stort inflytande på hur samtalen 

faller ut. Trots att eleverna enligt Tengberg troligtvis anpassar sig efter vad de tror att 

läraren efterfrågar styr de, de facto, diskussionerna själva i de integrerande boksamtalen 

som dessutom till stor del utgår från deras frågor. Dessa frågor har dock sammanställts 

av läraren och hon kan därför anses ha godkänt dem. Undervisande lärare uppger 

dessutom själv att det inte är eleverna som har formulerat frågorna till Othello 

(Högberg, telefonintervju, 2017). Läraren har därmed stort inflytande på frågorna som 

riktar samtalet mot vissa läsarter. Också eleverna kan sägas ha stort inflytande över 

frågorna men framförallt över de samtal som frågorna utmynnar i. Dessa samtal följer 
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inte alltid de impulser frågorna ger. Det är därför intressant att analysera både själva 

samtalen och frågorna till dessa. 

Deltagande elever har olika förutsättningar i läsningen och samtalen. Litteratur-

eleverna som läser den valbara kursen Litteratur (Svelit0) förutsätts ha ett läsintresse 

och därför vara läsvana. De både läser och samtalar på ett språk de behärskar fullt ut. 

Spin-eleverna som läser språkintroduktion har inte svenska som modersmål vilket gör 

både läsningen och deltagandet i samtalen svårare för dem. Hur många år de har gått i 

skola innan de kom till Sverige varierar också. Inför litteratursamtalen läser 

litteratureleverna böckerna helt på egen hand medan spin-eleverna erbjuds lässtöd 

exempelvis genom medläsare, högläsning eller hjälp med lässtrategier (Högberg, 

Myllymäki och Öhman, Litteraturmodellen, 2017).  

De studerade samtalen 

Litteratursamtalen är vanligtvis obligatoriska för litteratureleverna men i någon mån 

frivilliga för spin-eleverna. Inför samtalet om Tusen strålande solar har spin-eleverna 

uppmuntrats av sin lärare att läsa ut boken för att kunna vara med i samtalen. 

Litteratursamtalet om Othello är frivilligt för alla elever eftersom det inte ryms inom 

ordinarie schema då terminen och litteraturkursen närmar sig sitt slut.  

Lektionerna inleds och avslutas i helklass. Huvuddelen av lektionen ägnas åt 

litteratursamtalen. Vid det första tillfället, då boken Tusen strålande solar behandlas, 

har litteratureleverna redan haft samtal om boken i mindre grupper med två fokus, genus 

och att hitta det gemensamma eller universella i berättelsen. Före samtalen inleder 

läraren lektionen kort. Eleverna samtalar i ca 50 minuter. De ägnar de sista minuterna 

till att besvara frågor om samtalet, se bilaga 1. I helklass delger varje grupp övriga 

elever något om vad de talade om. En spin-elev har förberett en Power Point-

presentation om olika områden i Afghanistan vilken avslutar lektionen. 

Litteratureleverna gör också en individuell uppgift där de besvarar ett antal frågor om 

boken samt gör en genusanalys av den. 

I början av den andra lektionen, då de samtalar om Othello, fyller eleverna i papper 

där de skattar de olika karaktärernas skuld till Desdemonas död, se bilaga 2. Före 

samtalen går de i helklass igenom sina svar och jämför hur de har resonerat. 

Litteratursamtalen pågår i ca 30 minuter. Lektionen avslutas med återkoppling i helklass 

och eleverna besvarar frågor om samtalet. Litteratureleverna gör också en skriftlig 

fördjupningsuppgift utifrån tema i olika verk där bl.a. Othello ingår. 

Frågeformulären 

Spin-eleverna har besvarat frågorna till Tusen strålande solar i förväg medan 

litteratureleverna har tagit del av dem ca 15 minuter före lektionens början. 

Litteratureleverna har formulerat frågorna. Eleverna besvarar alla frågor i 

frågeformuläret. Fråga x och rutan Efter samtalet besvaras dock individuellt skriftligt, 

se bilaga 1. 

Figur 1 – Samtalsfrågor till Tusen strålande solar 

1. Vad betyder boktiteln för dig? 
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2. Om du skulle bestämma boktitel vad skulle boken heta då? 

3. Vem var din favoritkaraktär/vem tyckte du bäst om? Motivera ditt svar. 

4. Jämför Mariam och Laila. Skillnader och likheter. 

5. Jämför Rashid och Lailas pappa. Skillnader och likheter. 

6. Känner du igen något/någon händelse i boken? 

7. Vad tyckte du var sorgligast i boken? Motivera ditt svar. 

8. Vad tyckte du bäst om i boken? Motivera ditt svar. 

9. Hur har din syn på hemlandet förändrats sedan du kom till Sverige? 

9. [sic!] Vilka skillnader och likheter hittar du mellan Sverige och Afghanistan? 

 

Frågeformuläret till Othello är dubbelsidigt. På en sida finns den värderingsövning 

eleverna gjorde i helklass före samtalen. På andra sidan finns totalt 15 frågor varav 

några består av flera delfrågor. Alla elever har tagit del av och besvarat frågorna i 

förväg. Läraren väljer ut vilka frågor eleverna ska diskutera i samtalen, dessa är 

inringade i bilaga 2. 

 

Figur 2 – Samtalsfrågor till Othello 

1. Tycker du att Jago var smart? Motivera ditt svar. 

3. Hur skyddar vi oss mot en Jago? 

8. Varför litade inte Othello på Desdemona? Varför dödade han henne?* 

10. Vad betyder ordet heder för dig? 

11. Hade Desdemona kunnat göra något annorlunda för att undvika att Othello dödade 

henne? 

12. Elakt och osant skvaller dödade Desdemona. Vem bär skulden när skvaller skadar 

någon annan? Är alla som deltar i skvaller lika skyldiga? Vad handlar skvaller om i 

din kultur? Vilka skvallrar mest? 

13. Kan man vara för snäll? Ligger det ett ansvar hos människor att inte vara för 

godtrogna/blåögda? Tänk på Cassio, Desdemona och Emilia! Motivera. 

* Denna fråga besvaras endast av en grupp eftersom de får tid över. 

Informanterna 

I de fyra studerade samtalen deltar totalt tretton litteraturelever, tolv flickor och en 

pojke, varav fyra flickor deltar i två samtal. Två av eleverna går andra året på 

gymnasiet, övriga går tredje året. De läser Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, 

Handelsprogrammet, Samhällsprogrammet och Teknikprogrammet. Totalt sex spin-

elever, en flicka och fem pojkar, deltar i de fyra studerade samtalen. De har läst 

språkintroduktion mellan ett och ett och ett halvt år. Alla namn är fingerade. De 

fingerade namnen avser spegla om eleven är en spin-elev eller en litteraturelev. 

Litteratureleverna har därför getts svenska namn medan spin-eleverna har getts 

afghanska eller iranska namn.  

 

4.1.1 Materialurval 

Då möjligheten att studera två litteratursamtal om Othello (Shakespeare, 2003) uppkom 

sågs det som ett intressant komplement till samtalen om Tusen strålande solar 

(Hosseini, 2007). Tusen strålande solar antogs ligga närmre de elever som kommer från 
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Afghanistan och närliggande länder eftersom de förmodades känna igen sig i historiens 

kulturella kontext. Detta väntades avspeglas i samtalen. I ett samtal om Othello 

förutsattes inte denna kulturella igenkänning. Samtal om Othello skulle därför utgöra ett 

kontrasterande komplement till samtalen om Tusen strålande solar avseende kulturell 

igenkänning.  

På grund av studiens omfång var det nödvändigt att göra ett urval. Av fyra samtal om 

Tusen strålande solar, valdes två ut för analys. Vid genomlyssningen har två aspekter 

tagits i beaktande, spin-elevernas deltagande och samtalets struktur. 

Spin-elevernas deltagande 

Två viktiga mål är att ”se sig själv i den andre” och att få andra perspektiv tack vare 

samtalsdeltagarnas olika bakgrund. En förutsättning för detta är att både elever från 

litteraturkursen och spin-elever deltar aktivt i samtalet. Att kriteriet endast fokuserar på 

spin-elevernas deltagare och inte de andra eleverna beror på att litteratureleverna är i 

majoritet i alla fyra samtal samt att samtalsledarna är litteraturelever. Perspektiv från 

litteratureleverna saknas därför aldrig. Vid val av samtal om Tusen strålande solar, där 

två spin-elever deltog i varje samtal, valdes därför samtal där båda spin-eleverna deltar 

aktivt. 

Samtalets struktur 

Något som skiljer samtalen åt är användandet av rundor. Rundor ger alla elever 

möjlighet att besvara en fråga och bli lyssnade på utan att bli avbrutna eller att själv 

behöva ta ordet. På så sätt ger de alla elever talutrymme, på samma premisser, även de 

mer tystlåtna. Det finns dock en risk att eleverna i rundor inte bygger vidare på 

varandras inlägg i lika hög grad som då ordet är fritt. Detta kan resultera i att en 

fördjupning i frågorna uteblir. Vid val av samtal om Tusen strålande solar valdes därför 

ett samtal där eleverna i stor utsträckning använder sig av rundor och ett samtal där de 

inte gör det.  

4.2 Metod 

Analys av litteratursamtalen och elevfrågorna sker genom kvalitativ innehållsanalys 

utifrån Tengbergs sex läsarter. 

4.2.1 Insamling av material 

Analysen görs på litteratursamtalen och tillhörande frågor. Frågorna till litteratur-

samtalen har samlats in genom att de ifyllda frågeformulären som läraren tillhandahåller 

eleverna har samlats in. Två litteratursamtal behandlar Tusen strålande solar och två 

behandlar Othello. Litteratursamtalen spelas in i sin helhet med hjälp av diktafon. 

Diktafonerna har placerats mitt på de bord eleverna sitter runt för att få så bra 

ljudkvalitet som möjligt.  

Kommunikation består av mycket mer än tal, så som miner, gester, blickar, etc. vilka 

kan ge betydande information om samtalet. För att kunna ta hänsyn till detta måste 
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samtalen observeras eller filmas. I planeringen av observationer eller filminspelningar 

bör flera saker beaktas, bl.a. bör forskaren avväga om hen har tillbringat tillräckligt 

mycket tid på plats inför observationen för att utveckla goda relationer med de 

observerade och om det är troligt att hens närvaro inte kommer att störa dem 

(Denscombe, 2016: 317).  

Då det inför insamlandet av materialet inte fanns tid att vänja eleverna vid min 

närvaro ansågs det vara klokt att inte observera utan endast använda diktafon. 

Videoinspelning utgjorde inte ett alternativ då utrustning inte fanns tillgänglig och 

filminspelning dessutom ansågs riskera att påverka samtalsdeltagarna. Analysen utgår 

därför, trots de tillkortakommanden det innebär, endast från tal. 

4.2.2 Analys av material 

Litteratursamtalen har transkriberats för att underlätta analysen. Då det är samtalens 

innehåll som är intressant och inte dess form, har en grov transkription gjorts som i hög 

grad följer skriftspråkets normer (Norrby, 2004: 89ff). Talspråksanpassningar 

förekommer. I sedvanlig ordning har materialet anonymiserats. Transkriptioner och 

ljudupptagningar finns i författarens ägo. 

Kvalitativ innehållsanalys tillämpas på transkriptionerna så väl som på fråge-

materialet med syfte att kartlägga materialet i fråga om läsarter. Materialet kodas utifrån 

Tengbergs sex läsarter vilka utgör studiens analyskategorier. Analysen beaktar både det 

manifesta (explicita) och det underliggande (implicita) innehållet i samtalen (Lindgren i 

Fangen, 2011: 277).  

Tengbergs läsarter 

Tengbergs (2011) sex läsarter används eftersom de tack vare sitt antal möjliggör en 

nyanserad beskrivning av vilka typer av läsning som aktiveras i samtalen.  

Handlingsorienterade läsarter  

Samtalsdeltagarna ger uttryck för handlingsorienterade läsarter i de partier av samtalet 

då de har ett särskilt fokus på textens intrigplan (Tengberg, 2011: 197). Denna läsart är 

en förutsättning för andra läsarter (Tengberg, 2011: 304). Genom den skaffar sig läsaren 

en direkt eller bokstavlig förståelse av och ett sammanhang i de händelser och 

handlingar som är en del av den fiktiva världen. Det kan exempelvis vara att reda ut 

vilka karaktärerna är eller besvara frågor som ”Vad handlar texten om?” Inom läsarten 

ryms också att avgöra graden av verklighetslikhet eller trovärdighet. Hit räknas därför i 

vissa fall jämförelser mellan textens intrigplan och verkligheten. Även att finna logiska 

och rimliga förklaringar till karaktärernas handlingar omfattas av läsarten. Implicita 

förklaringar kan utläsas exempelvis då läsaren drar en slutsats utifrån en karaktärs 

handlingar. Det förekommer också inom denna läsart att läsaren vänder sig till 

karaktärernas handlingar och tankar och på så sätt förklarar textens intrigplan. Det är 

också vanligt att elever psykologiserar karaktärer, dvs. att de tillskriver dem psykiska 

tillstånd eller känslor trots att dessa inte är utskrivna i texten. Förklaringarna ska inom 

läsarten alltid framställas som fakta av uttolkaren (Tengberg, 2011: 197ff).  
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Betydelseorienterade läsarter 

Texten, eller delar av den, får genom betydelseorienterade läsarter, stå som tecken eller 

uttryck för något annat än sig själv. Att tala om textens tema och på så vis dra slutsatser 

utifrån textens handlingsplan eller söka efter symbolik för att hitta indikationer på det 

outtalade är exempel på betydelseorienterade läsarter. Tengberg (2011: 206) påpekar att 

tecken och symboler utgår från konventioner, men också beror av sitt sammanhang. Att 

utläsa tecken i texten kan därmed stödjas av allmänt vedertagen litterär symbolik eller 

textspecifik sådan. Läsarten uppmärksammar och tolkar det som inte står explicit i 

texten (Tengberg, 2011: 205f). Den aktiveras först då läsaren uppmärksammar en aspekt 

av texten som tecken. 

Värderingsorienterade läsarter 

Sammantaget utgör de värderingsorienterade läsarterna sätt att läsa som utgår från 

värdekriterier. Tengberg (2011: 211ff) definierar två skilda typer av värderande läsarter, 

etiskt och estetiskt värderande. I de etisktvärderande läsarterna uttalar sig läsaren 

moraliskt eller etiskt värderande om karaktärerna, deras handlingar eller texten som 

helhet. För att inta ett sådant perspektiv krävs det ofta att läsaren lever sig in i 

karaktärernas upplevelser. Av denna anledning kallar Tengberg den etiskt värderande 

läsarten också den sympatiserande läsarten. De estetiskt värderande läsarterna utgör 

någon form av smakomdöme. De värderar textens språkliga nivåer eller texten som 

helhet. Den estetiska kritiken är antingen formell och utgår då från litterära normer eller 

grundad i läsarens personliga smak och åsikter (Tengberg, 2011: 211ff).  

Subjektsorienterade läsarter  

Subjektsorienterade är de läsarter där läsaren kopplar det lästa till personliga 

erfarenheter eller upplevelser. Uttryck för känslor väckta av läsningen eller hur 

läsningen fått betydelse för det egna livet tar stor plats. På så sätt blir responsen snarast 

kommentarer om läsaren själv (Tengberg, 2011: 216ff).  

Då läsaren drar paralleller mellan texten och egna upplevelser och erfarenheter är det 

inte som i handlingsorienterade läsarter för att avgöra textens verklighetslikhet utan 

syftet är att skapa igenkänning och inlevelse i texten. Ett växelspel mellan erfarenhet, 

inlevelse, textförståelse och självförståelse kan komma till uttryck. Mer vanligt är dock 

att läsaren lämnar texten i och med att utbytet av erfarenheter har mindre relevans för 

upplevelsen av texten (Tengberg, 2011: 216ff).  

Intentionsorienterade läsarter 

En intentionsorienterad läsart aktiveras då läsaren tycker att det är relevant att förstå 

författarens intention. Det kan röra sig om vad författaren vill förmedla genom texten 

eller varför den valt att berätta denna historia och med detta upplägg. Intentionen söks i 

författarens bakgrund eller i själva texten. Den kan förklaras genom författarens 

personliga erfarenheter eller förstås som att hen vill lyfta en etisk aspekt eller förmedla 

ett budskap i själva texten. Framförallt förutsätts författaren ha en intention med texten 

och läsaren måste därmed se texten som framställd av någon (Tengberg, 2011: 220ff).  
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Metakognitiva läsarter 

Metakognitiva läsarter synliggörs när läsaren i någon mån diskuterar relationen mellan 

text som objekt och läsningen som process. Detta sker då läsaren explicit diskuterar 

textens påverkan på sina förväntningar och sitt tänkande eller textens påverkan på hen 

själv. De är också aktiva då läsaren talar om sin egen roll i läsningen, dvs. läsningen 

som aktivitet och den egna repertoarens inverkan på läsningen. Läsarten kommer 

exempelvis till utryck när läsaren talar om inre bilder, efter uttryck som ”Så tänkte inte 

jag, jag tänkte att…” och lite mer ovanligt, när läsare uttryckligen talar om hur texten 

och lässammanhanget påverkar och skapar läsaren. Metakognitiva läsarter är alltså de 

läsarter där läsaren uppmärksammar sitt eget tänkande under läsningen (Tengberg, 

2011: 224ff).  
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5 Resultatredovisning och analys 

Fem av totalt sex läsarter är aktiva i samtalen. Den bild som framträder då alla fyra 

samtal slås samman är att de handlingsorienterade läsarternas dominerar. De dominerar 

dock inte i varje enskilt samtal. En relativt stor del av varje samtal faller inte in under 

någon av Tengbergs läsarter. 

 

Figur 3 – Aktiverade läsarter i samtliga fyra samtal 

 
* Uppskattningen av fördelningen av aktiverade läsarter i samtalen har gjorts utifrån det uttryckta i 

samtalet. Fördelningen har uppskattats utifrån hur mycket eleverna säger när läsarten är aktiv. 

 

Tengbergs definitioner medger en stor variation inom varje läsart. För att ge en i 

någon mån tydligare bild av de studerade samtalen har redovisningen av de funna 

läsarterna tematiserats. Dessa olika temata utgår från i vilka sammanhang läsarten 

aktiveras, vilken syfte talaren har då den aktiverar läsarten eller vilken inriktning av 

läsarten som speglas i uttalandet. De värderingsorienterade läsarterna tematiseras utifrån 

Tengbergs beskrivningar eftersom dessa är tydliga och avgränsade. Övriga läsarter 

tematiseras utifrån samtalen. Syftet med tematiseringen är att synliggöra mönster och 

underlätta läsningen. Varje tema redovisas under en underrubrik. 

5.1 Handlingsorienterade läsarter 

I uttrycken för handlingsorienterade läsarter ägnar sig eleverna i samtalen om Tusen 

strålande solar framförallt åt karaktärerna medan de i samtalen om Othello främst 

fokuserar på pjäsens samhällskontext. De redogör för och fördjupar sig i karaktärerna, 

visar att de är medvetna om textens kulturella inramning, prövar möjligheterna i 

texternas intrigplan och lyfter oklarheter. 

Att redogöra för och söka förståelse för karaktärerna 

En stor del av samtalen om Tusen strålande solar ägnas åt att jämföra karaktärer, ”4. 

Jämför Mariam och Laila. Skillnader och likheter.” och ”5. Jämför Rashid och Lailas 

pappa. Skillnader och likheter.”. Frågorna styr eleverna mot en handlingsorienterad 
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läsart. Då eleverna besvarar frågorna håller de sig till största del till en sådan läsart 

eftersom de räknar upp vad som utmärker karaktärerna och vilka erfarenheter de har, 

men de intar också stundtals värderingsorienterade läsarter, se kapitel 6.2. 

I dessa avsnitt av samtalen lever några av eleverna sig in i de fiktiva karaktärernas 

situation eller erfarenheter och visar på förståelse för deras handlingar och känslor. Den 

handlingsorienterade läsarten aktiveras eftersom eleverna söker rimliga och logiska 

förklaringar till karaktärernas handlingar. Ett exempel på detta är då de i ett samtal 

resonerar om karaktären Rashid i Tusen strålande solar. Trots att eleverna har beskrivit 

honom som en dålig människa, uttrycker de också förståelse för honom och föreslår att 

han kan ha goda intentioner: 

 

Erik:  Jag kan också tänka att egentligen, så... Alltså, även fast Rashid var väldigt elak och ond 

och misshandlare och allt dåligt. Ja men, han tvinga ju på Laila och Mariam burka. Men 

han gjorde ju det för att skydda dom. Och men, jag tycker att Lailas pappa… Ja men, 

också ville skydda Laila, och Laila och hans fru. Men, alltså, genom att vara självständiga 

och liksom få utbildning och liksom dom… Dom vill, eller man kanske inte kan säga att 

Rashid vill deras bästa, men liksom att… 

Alva:  Han var ju ingen psykopat. 

Julia: Nä. 

Erik:  Nej. 

Alva:  Han var ju bara, alltså, uppfostrad på ett sånt sätt. 

Julia: Nä, precis. Dom tar hand om sina barn, sina fruar, liksom. Dom vill ta hand om familjen, 

liksom. 

(samtal 1 om Tusen strålande solar, fortsättningsvis benämnt TSS.1)  

 

I utdraget tvekar Erik. Han söker efter ett sätt att lägga fram sin reflektion utan att 

stöta sig med de andra eleverna. På så sätt visar han att han själv tycker att det är ett 

något djärvt påstående att säga att Rashid trots allt kan anses ha goda intentioner och att 

han är beredd på att påståendet kan möta motstånd i gruppen. Han får dock genast 

positiv respons av två andra elever. Alva uppmuntrar hans resonemang då hon säger att 

Rashid inte var psykopat och Julia håller med honom då hon sammanfattar hans 

påstående.  

Eriks förklaring till Rashids handlingar indikerar alltså en vilja att förstå andra 

människor, söka rimliga förklaringar, även de som behandlar andra illa. Den synliggör 

därför en mer komplex förståelse av handlingsplanet. Den visar även ett förtroende för 

samtalssituationen då även provocerande påståenden kan lyftas.  

Att visa kulturell medvetenhet 

I de avsnitt av samtalen om Othello där handlingsorienterade läsarter aktiveras gör 

eleverna framförallt jämförelser mellan texten och verkligheten. De gör det inte för att 

avgöra textens trovärdighet utan för att visa på skillnader och likheter mellan det 

samhälle de vuxit upp i och det samhälle som synliggörs i texten. De gör alltså 

kulturella och historiska jämförelser. I och med de integrerande samtalens samman-

sättning, med elever uppvuxna i olika kulturer, får eleverna genom dessa jämförelser 

också ta del av andras annorlunda erfarenheter. På så sätt riktar sig jämförelserna både 

in mot texten och ut från den samt ut från eleverna mot de andra eleverna och 
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gemenskapen i gruppen. Jämförelserna är stundtals handlingsorienterade och stundtals 

subjektsorienterade. 

Ofta växlar eleverna mellan de värderingsorienterade och handlingsorienterade 

läsarterna. I detta utdrag kommer en handlingsorienterad läsart till uttryck: 

 

Jonna:  Sen beror det väl lite på, om det kanske hade varit idag och hon hade sagt ”Nej lita på 

mig”, liksom, så hade hon väl kanske… Eller, jag vet inte… Men jag ansåg att hela boken 

i sig, att kvinnorna inte hade så mycket att säga till om. Så att då kanske det hade varit 

en… Men alltså, ni fattar. Hon hade kanske haft lite mer tycka till och det hade kanske… 

Inte hade blivit ett mord på direkten. 

Alva:  Nä idag tror jag nog inte att det hade blivit ett mord direkt. 

(samtal 2 om Othello, fortsättningsvis benämnt O.2)  

 

Jonna prövar här textens trovärdighet inte genom att jämföra den med verkligheten 

utan genom att peka på att texten måste ses i sin egen kontext. Att bedöma karaktärernas 

handlingsutrymme utifrån de normer som råder här och idag är inte rättvist mot texten, 

menar hon. Genom att hålla isär textens verklighet och sin egen verklighet visar Jonna 

att hon har byggt upp en förståelse för textens intrigplan, motsvarande Langers Fas II. 

Den kulturella medvetenhet hon ger uttryck för har hon byggt upp utifrån texten.  

Att utforska textens intrigplan 

Fråga 11, ”Hade Desdemona kunnat göra något för att undvika att Othello dödade 

henne?”, inbjuder till ett utforskande av intrigplanet. Eleverna ombeds pröva olika 

alternativ inte främst utifrån deras egna erfarenheter, utan utifrån den kontext i vilken 

handlingen utspelar sig. Eleverna behöver alltså visa på förståelse för intrigplanet i sin 

helhet, karaktärernas personligheter och värderingar och samhällets normer. På så sätt 

behöver de i viss mån distansera sig från sig själva. I samtal O.2 pekar Lovisa och Alva 

på den kvinnosyn som finns i Othello:  

 

Lovisa: Hade Desdemona kunnat göra något för att undvika att Othello dödar henne? 

Alva: Alltså jag tänker att den kulturen hon levde med liksom den kvinno-, vad ska man säga… 

Lovisa: Kvinnosynen. 

Alva: Ja, den kvinnosynen, så tror inte jag att hon hade kunnat göra så mycket mer för det känns 

på något sätt som att Othello redan från första sekunden inte litade på henne. Och hon 

hade kunnat kanske prata med, ja men, Emilia eller folk runt omkring. Och hon hade 

kanske kunnat få reda på vad det var som var på gång och då kunnat berätta det för 

Othello. Ja men, att det här är inte sant liksom. Men det känns som att hon var väldigt 

bakom ljuset hela tiden och ja, men. Hon blev inte litad på och, ja, hon hade nog inte 

kunnat säga nånting. 

(samtal O.2)  

 

Alva påpekar först vilken inverkan kvinnosynen har för Desdemonas möjligheter att 

påverka sin situation. Därefter ger hon förslag på hur Desdemona hade kunnat hantera 

situationen. Slutligen återkommer hon dock till sitt första påpekande och förkastar de 

givna förslagen. Alvas slutsats blir att Desdemona hade små eller inga möjligheter att 

lösa situationen med hänsyn tagen till intrigplanet som helhet. Alva ger exempel på 

Langers (1995: 33) Fas II. Hon testar kunskaper om livet, världen och texten. Genom 
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att hålla isär textens verklighet och sin egen verklighet visar hon att hon har byggt upp 

en förståelse för textens intrigplan.  

Att reda ut oklarheter 

Eleverna ägnar i de två samtalen om Tusen strålande solar tid åt att reda ut oklarheter. 

Det rör sig i båda fallen om hur gamla Mariam och Laila var när de gifte sig. I samtal 

O.2 om Othello tar Amir upp näsdukens betydelse. Han tror att Desdemona var 

åtminstone delvis medveten om vad som höll på att hända och menar därför att hon 

kunnat göra mer för att undvika att Othello dödade henne, fråga 11, se Figur 2, avsnitt 

5.1. Han får dock inget gehör i gruppen. Alva, Jonna och Klara uttrycker osäkerhet. 

Näsdukens betydelse har för dem utgjort ett svårt parti av pjäsen. De vill inte fördjupa 

sig i ett resonemang om näsduken. Klara flyttar åter fokus till ett mer allmänt samtal om 

vad Desdemona hade kunnat göra annorlunda. Frågan avslutas men en allmän slutsats 

om kommunikationen mellan karaktärerna.  

 

Jonna:  Alltså Desdemona, hon visste ju inte. Hon visste ju inte om nånting. 

Amir:  Jag tror hon visste. Den här näsduken är ju jätteviktig för… 

Flera:  Mm. 

Amir:  Och jag minns att, hon berättade inte för honom att hon tappade näsduken eller… 

Flera: Nä. 

?: Nä, just det. 

Alva:  Nä, jag vet inte jag… 

Klara: Nää… 

Jonna: Jag tycker att det var väldigt luddigt med näsduken när jag läste… 

Klara: Det är kan-… Det kanske är lite ”läs mellan raderna” för jag tror man kan, nä… jag vet 

inte, för hon försöker ju som, ändå övertalade honom men att hon inte använder det… 

?: Det är efteråt kanske. 

Jonna:  Men jag ser inte henne som att hon kunde göra så mycket mer. 

Klara: Nä sen har hon väl kanske… Alltså på ett sätt så har hon väl inte… Förpliktelsen riktigt 

att säga det. Alltså jag menar, om man ser hur man ska vara som medmänniska i 

samhället så tycker inte jag att hon ska behöva göra nånting mer. Alltså, han får väl tänka 

lite själv och ta flera synvinklar. 

Frida:  Reda ut lite saker kanske. 

Amir:  Men kanske hon kunde berätta det för Emilia. Om den här saken, näsduken. 

Klara: Precis. 

Jonna:  Det är som, om alla hade haft bättre kommunikation, alla karaktärer, så hade det nog 

kunnat undvikas. 

Frida:  Ska vi gå vidare? 

(samtal O.2)  

 

Att tillsammans reda klarhet i texten är något som Tengberg (2011: 198) funnit att 

lärarna ansett viktigt i de samtal han studerat. De inleder ofta samtalet med att fråga vad 

texten handlar om, en fråga som ibland utgör utgångspunkt för att få eleverna att förstå 

texten bättre. En omläsning och gemensam reflektion hade här varit berikande för 

eleverna eftersom de har funnit ett parti i texten som flera av dem inte förstår.  

5.2 Värderingsorienterade läsarter 

Estetiskt värderande läsarter aktiveras endast i ett av samtalen om Tusen strålande solar 

medan etiskt värderande läsarter förekommer vid flera tillfällen i alla fyra samtal. Alla 
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värderingar utgår från elevernas personliga värderingar, både vad gäller form och 

uttryck, estetiska läsarter, och moral, etiska läsarter. 

Estetiskt värderande läsarter 

En och samma elev står för de två uttalandena där en estetiskt värderande läsart 

synliggörs. Den ena är en uppskattande kommentar om bokens komposition. Alva 

uppmärksammar hur dikten i någon mån binder samman texten i en cirkelkomposition: 

”Tycker det är väldigt fint att den återkom i slutet sen. När de som knöt ihop hela boken 

sen att den kom tillbaka”, samtal TSS.1. Vid nästa tillfälle förklarar hon varför hon 

uppskattar bokens titel när en alternativ titel efterfrågas, ”2. Om du skulle bestämma 

boktitel vad skulle boken heta då?”, samtal TSS.1. 

Alva lyfter alltså estetiska aspekter av texten trots att det inte efterfrågas. Utifrån 

lärarnas beskrivningar av de integrerande litteratursamtalen går det inte att finna en 

explicit önskan om att aktivera estetiskt värderingsorienterade läsarter hos eleverna.  

Etiskt värderande läsarter 

I övrigt då värderingsorienterade läsarter aktiveras rör det sig endast om etiska 

värderingar av karaktärernas handlingar. I samtalen om Tusen strålande solar aktiveras 

de då eleverna ska välja en favoritkaraktär och då eleverna jämför olika karaktärer: ”3. 

Vem var din favoritkaraktär/vem tyckte du bäst om? Motivera ditt svar”, ”4. Jämför 

Mariam och Laila. Skillnader och likheter.” och ”5. Jämför Rashid och Lailas pappa. 

Skillnader och likheter.” En etisk värdering efterfrågas inte i frågan men alla elever, 

förutom två, lyfter fram favoritkaraktärens starka moral som anledning till sitt val. En 

av dessa menar dock att det kan finnas andra anledningar till att man har en karaktär 

som favorit, detta utvecklas inte: 

 

Lovisa:  Att alltså… Det beror väl på vad man menar med favorit. Alltså den jag tycker bäst om 

som person och den jag skulle vara vän med, eller vad man säger, det är ju Laila. För hon 

är ju så stark och alltså verkligen ”det här är jag och det står jag för”. 

(samtal 2 om Tusen strålande solar, fortsättningsvis benämnt TSS.2)  

 

Av de två elever som inte framhåller karaktärernas starka moral uppger en ingen 

anledning medan den andre behandlas under metakognitiva läsarter, se kapitel 5.5.  

För att jämföra karaktärerna behöver eleverna inte värdera dem, men det gör de. 

Exempelvis beskrivs Rashid bl.a. som ond och en dålig människa och Laila beskrivs 

som modig och stark. I dessa partier av samtalen växlar eleverna mellan etiska 

värderingar av karaktärerna och en handlingsorienterad läsart med fokus på att beskriva 

karaktärerna men också söka förklaringar till deras handlande i texten.  

Etiskt värderingsorienterade läsarter återkommer i samtalen om Othello då eleverna 

värderar karaktärernas handlingar, handlingsmöjligheter och deras skuld till 

händelseutvecklingen. I dessa avsnitt av samtalen aktiveras också handlingsorienterade 

läsarter med fokus på handlingens kulturella kontext. 
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Etiskt värderande läsarter i frågorna 

En samtalsfråga är intressant att titta närmare på i anslutning till de 

värderingsorienterade läsarterna, ”3. Tycker du att Jago var smart? Motivera ditt svar”. 

Formuleringen i sig efterfrågar ingen etisk värdering av Jagos plan och handlingar utan 

tillägget ”Motivera ditt svar” tycks snarast vilja styra läsaren tillbaka mot texten och 

intrigplanet. I efterföljande samtal är också handlingsorienterade läsarter högst 

närvarande genom krassa konstateranden och återgivning av bokens intrig i uttalanden 

som: 

 

Ellinor: Ja alltså jag tycker att han var ganska smart. För alltså hans plan var ju genomtänkt. Den 

kanske inte höll hela vägen men, Desdemona dog ju så att ja, jag vet inte.  

(samtal 1 om Othello, fortsättningsvis benämnt O.1)  

 

 I samtal O.2 påpekas dock redan i första repliken att ”Alltså, det är ju smart. Nej, då 

smart betyder att det var en bra sak. Men det ligger ju hjärna bakom det…” Eleverna 

medger här att han var smart men de tar tydligt avstånd från vad han gjort och 

understryker skillnaden mellan att vara smart och att ha en stark moral: ”Han var smart 

men på ett dåligt sätt” (samtal O.2). Eleverna anlägger alltså en värderande läsart trots 

att detta inte uttryckligen efterfrågas.  

Följande delfrågor, tillhörande fråga 12, har däremot en tydligt värderande inriktning 

”Vem bär skulden när skvaller skadar någon annan? Är alla som deltar i skvallret lika 

skyldiga?”. Det är dock tveksamt i vilken mån de kan anses styra mot en värderande 

läsart. Detta eftersom de tar avstamp i texten men snarast riktar sig bort från den. Då 

eleverna på inget vis kopplar sina resonemang till texten, varken explicit eller implicit, 

anses ingen värderingsorienterad läsart aktiv. Däremot aktiveras subjektsorienterade 

läsarter vilka Tengberg medger kan lämna texten, se kapitel 4.2.2. I samtal O.2 aktiveras 

i stort sett ingen läsart utan samtalet antar en mer generaliserande och personligt 

värderande karaktär där samhälle och kultur och egna exempel lyfts. En elev tar dock 

boken som exempel i samtalet om ”Är alla som deltar i skvallret lika skyldiga?” och ger 

uttryck för en etiskt värderande läsart:  

 

Jonna:   Jag skulle ju vilja säga alla men alltså… Man alltså, från början så vill man… 

Alva:  Ja alltså det är ju egentligen den som startar det. 

Jonna:  Som i det här fallet så blir det ju som att man… Alltså, jag skulle sätta all skuld på Jago, 

då. Med hur han planerar upp allting. Sen är det ju folk som följer upp på det. 

(samtal O.2)  

 

Inte heller subjektsorienterade eller handlingsorienterade läsarter är aktiva då de egna 

exemplen på inget sätt tycks syfta till att skapa inlevelse eller igenkänning i texten eller 

att pröva texten mot verkligheten eftersom texten inte nämns. 

En elev går utanför frågeformuläret i samtalet om Tusen strålande solar då han 

frågar ”Vad tänker ni, var det bra säga från mamman när mamman försökte säga till 

Mariam att som du lyssnar lever inte i verkligheten?”, samtal TSS.2. Han anlägger ett 

etiskt perspektiv och undrar om de andra eleverna tyckte det var rätt eller inte av 
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Mariams mamma att säga till Mariam att hon hade en orealistisk, idealiserad bild av sin 

pappa.  

5.3 Subjektsorienterade läsarter 

Subjektsorienterade läsarter som aktiveras motsvarar tre olika funktioner: att dela en 

läsupplevelse, att tala om personliga erfarenheter och då lämna texten samt att berätta 

om den egna kulturen och göra kulturella jämförelser.  

Att dela en läsupplevelse 

En typ av subjektsorienterade läsarter som är relativt vanliga i samtalen om Tusen 

strålande solar synliggör en empatisk och inlevelsefull läsning. Fokus ligger på att ge 

uttryck för känslor som väcks under läsningen. Uttalandena har främst funktionen av att 

leva sig in i och återuppleva läsningen tillsammans eller att dela med sig av den 

personliga läsupplevelsen till andra som läst samma text. Framförallt frågorna ”Vad 

tyckte du var sorgligast i boken? Motivera ditt svar.” och ”Vad tyckte du bäst om i 

boken? Motivera ditt svar.” styr läsaren mot en sådan läsning.  

 

Alva:  […] Också när hon, när dom satt på kvällen och Laila grät i hennes famn det tycker jag 

också, det var jättestarkt. Och det var ju liksom hela allting. Och jag kunde inte se nånting 

för jag hade så mycket tårar i ögonen. Men, och sen, det sista som hände i boken att när 

dom sa då att om dom ska få en dotter så ska hon heta Mariam då tappade jag ju hakan 

och fick chock och blev tvungen att gå omkring i typ 20 minuter för att lugna ned mig. Så 

att, annars gick det rätt bra. Men det var dom sista hundra sidorna. 

(samtal O.1)  

Att tala om personliga erfarenheter och lämna texten 

Två av delfrågorna till samtalen om Othello är intressanta att lyfta vad gäller samtal om 

personliga erfarenheter, ”Vad handlar skvaller om i din kultur?” och ”Vilka skvallrar 

mest?”. Frågorna bör aktivera en subjekts- eller handlingsorienterad läsart, alternativt 

ingen läsart alls. En handlingsorienterad läsart blir aktiv ifall eleverna väljer att pröva en 

aspekt av textens trovärdighet genom att jämföra den mot verkligheten medan en 

subjektsorienterad läsart aktiveras om eleverna lyfter egna erfarenheter och kopplar 

dessa till texten. I samtal O.1 och O.2 talar eleverna om skvaller utifrån personliga 

erfarenheter men inga kopplingar görs till texten.  

 

Alva: Jag tror att det här ”Vilka skvallrar mest?” Jag tror det är ju osäkrare man är så skvallrar 

man nog. Alltså, hatar man sig själv då vill man gärna hitta någon annan kanske som man 

hatar mer, som man kan klanka ner på liksom. För det har jag känt väldigt mycket genom 

mitt liv. Typ att, ju mer osäker jag har varit på mig själv desto mer har jag pratat skvaller. 

Och sen har jag liksom blivit säker och så bara ”oj, nu fanns det andra saker att prata om”. 

Och sen har det gått ner och upp så här. Och jag tycker att det följer med väldigt mycket 

hur mycket man skvallrar beroende på hur man mår och vad man tycker om sig själv. 

(samtal O.1)  

 

I denna studie förutsätts att samtalsdeltagarna ska göra någon koppling till texten då 

de besvarar frågan för att en läsart ska anses vara aktiv. Hade eleverna talat om 
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personliga erfarenheter utan att en fråga inbjöd till det hade en subjektsorienterad läsart 

ansetts aktiv. I detta fall gör frågans allmänna hållning att en sådan läsart inte aktiveras. 

Detsamma inträffar då eleverna besvarar de värderande frågorna ”Vem bär skulden 

när skvaller skadar någon annan?” och ”Är alla som deltar i skvallret lika skyldiga?” 

Att berätta om den egna kulturen 

I alla samtal rymmer den subjektsorienterade och den handlingsorienterade läsarten 

många kulturella jämförelser. Eleverna berättar om sina kulturer både på eget initiativ 

och då det efterfrågas av andra. I de fall subjektsorienterade läsarter aktiveras rör det sig 

om att elever kopplar händelser och karaktärer till egna erfarenheter.  

De afghanska eleverna som deltar i samtalen om Tusen strålande solar har en 

speciell position då de är välbekanta med fiktionsplanets samhälle vilket de andra 

eleverna aldrig varit nära. Eleverna tar tillfället i akt att berätta om Afghanistan. 

Framförallt tre frågor ger utrymme till detta.”Känner du igen något/någon händelse i 

boken?” styr eleverna mot en subjektsorienterad läsning. ”Hur har din syn på hemlandet 

förändrats sedan du kom till Sverige?” aktiverar inte någon läsart då ingen koppling 

finns till läsningen. ”Vilka skillnader och likheter finns mellan Sverige och 

Afghanistan?” kan däremot besvaras av alla som läst boken och riktar eleven mot en 

handlingsorienterad eller subjektsorienterad läsart.  

För frågan ”Känner du igen något/någon händelse i boken?” uttrycker Ahmad att han 

vill och känner ett ansvar att berätta om Afghanistan: 

 

Ahmad: Så det är olika sidor jag ser. Om jag säger, jag är från Afghanistan. Så, det var lite, hur 

ska jag säga, viktigt för mig att förklara en sak, som för en annan. Eftersom om vi läser 

bara boken dom berättar inte vad är det eftersom det är mycket saker som är mellan 

raderna och man förstår inte riktigt vad det handlar om. Är det tradition eller kultur? Eller 

är det vanligt för dom? Så det är inte så vanligt. Ja, en del. 

Lovisa: Är det mer liksom ett val i varje familj hur man väljer att göra? 

Ahmad: Ja, typ. T.ex. många, alltså, mannen har mycket mer makt än kvinnan. Så om jag ser 

många då. Pappan som är bestämmer för tjejen, vem hon ska gifta sig med, vem och när. 

Det kan se ut det är på person inte på nån kultur eller tradition som vi har inte sånt här. 

Så, det blir som jag misstänk mellan människor alltså det är inte om nån annans kultur. Så 

kanske nån tänker att det är kultur kanske tradition. Det är inte sån. Det bestämmer kille 

och person hemma som typ kungen hemma. 

(samtal TSS.2)  

 

Vid flera tillfällen berättar spin-elever som kommer från Afghanistan om landet. 

Också litteratureleverna gör kopplingar mellan Sverige och Afghanistan. De gör både 

nutida och historiska jämförelser med det svenska samhället. I jämförelserna visar 

eleverna på igenkänning eller att det inte är så långt mellan vissa afghanska 

samhälleliga fenomen och svenska. Exempelvis i samtal TSS.2 då de talar om att föda 

barn utanför äktenskapet berättar Marja om änglamakerskor.  

Sådana informativa inslag, då eleverna berättar om den egna kulturen för de andra 

förekommer även i samtalen om Othello. I samtal O.2 då de talar om ”Varför litade inte 

Othello på Desdemona” säger Amir att ”Den här kulturen som dom har med. Det är 

precis det som pågår i våra kulturer i nuvarande dagen”. Amir tar här avstamp i att visa 
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igenkänning för något som han vet är ovanligt i Sverige. Han berättar vidare om hur 

detta avspeglas i det afghanska samhället. Han berättar om hur livet på landsbygden är 

för kvinnor i Afghanistan. Tidigare i samtalet då eleverna pratar om ordet heder, ”Vad 

betyder ordet heder för dig?”, kopplar de bl.a. ordet till sina respektive kulturer och 

Amir berättar hur det är i Afghanistan. Samtalet kring denna fråga utvecklas på samma 

vis i samtal O.1. En avgörande skillnad är att spin-eleven, Davood, inte gör kopplingen 

till det Afghanska samhället då de talar om frågan ”Varför litade inte Othello på 

Desdemona”. När de sedan samtalar om fråga 10 ”Vad betyder ordet heder för dig?” 

känner han i förstone inte igen begreppet heder men pekar efter förtydliganden på 

skillnaden mellan de delar av Afghanistan där traditionen är stark och där den är svag.  

5.4 Betydelseorienterade läsarter 

Frågeformulären står av två anledningar i fokus i analysen av betydelseorienterade 

läsarter. Dels för att dessa läsarter endast är aktiva då de efterfrågas. Där de efterfrågas 

behandlas de dock relativt kortfattat vilket möjligtvis kan bero på att eleverna inte har 

haft tid att reflektera över frågorna. Dels för att flera frågor uppvisar en 

betydelseorienterad läsning, inriktad på tema. Dessa frågor riktar inte samtalet mot en 

betydelseorienterad läsart men anses utgöra en förebild för den typen av läsning och på 

så sätt uppmuntrar till den.  

Frågor som riktar läsaren mot texten 

Frågan ”Vad betyder boktiteln för dig?” styr samtalen om Tusen strålande solar i 

riktning mot en betydelseorienterad läsart genom sökandet efter vad titeln syftar på eller 

vad den representerar. Tillägget ”för dig” kan påverka hur eleverna svarar på frågan. 

Dels medger den att olika svar kan vara bra svar, dvs. att eleverna inte behöver vara 

överens. Dels riktar den fokus från texten och författarens intentioner och mot elevens 

tolkning och medger därför tolkningar som inte har stöd i texten. Elevernas resonemang 

kring denna fråga är i samtal TSS.2 genomgående betydelseorienterat och i samtal 

TSS.1 övervägande betydelseorienterat. I samtal TSS.2 framförs två tolkningar, varav 

den första, olyckligtvis, uppfattas som ett missförstånd pga. språkförbistring medan den 

andra accepteras av alla.  

 

Ahmad:  Alltså, det [titeln] visar olika del. Också perioder till exempel. Boken är, om vi läser, i tre 

delar. Och det är t.ex. visar, under den, tre makt, tidigare regering var det så, regering kan 

man kalla det. Exempel så först var det Ryssland som ägde marken, och hade makt i 

Afghanistan. Sen kommer Mujahedin som gör, som krigar mot Ryssland. Sen kommer 

taliban, ja. Så jag tror den boken visar olika del, olika händelser tillsammans som har varit 

från en, från en tid. T.ex. varje person byter efter varje del. 

Marja:  Men vad tänker du om bokens namn? 

Afsar: Bokens namn frågar dom om. 

Marja:  Vad betyder det för dig?  

Ahmad:  För mig det är… 

Marja:  Tusen strålande solar? 

Ahmad:  Tusen olika sidor det är för mig. 

Marja:  Mm, för jag vet att jag läste det och det kommer ju från den här dikten som beskriver 

Kabul. Och det är tusen strålande solar skiner på taken, och det är… 
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Ahmad: Ja 

Marja:  Men det är… Ja, men jag håller med om att det är. Tusen strålande solar att det finns som 

alltid nånting vackert i boken.  

(samtal TSS.2)  

 

Ahmads tolkning knyter an till historiens uppbyggnad. Trots att Marja i utdraget 

säger att hon håller med föreslår hon en helt annan tolkning av titeln. Marjas tolkning 

och senare Afsars ”tappa aldrig hoppet” lyfter istället textens budskap. Även i samtal 

TSS.1 förstås titeln som ett budskap, ”att hålla uppe hoppet”. Eleverna som för fram 

dessa tolkningar med fokus på budskap hänvisar alla till att solen generellt tolkas som 

något positivt. Alternativa tolkningar av solen, exempelvis textspecifika, lyfts alltså 

inte. Det kan ses som ett uttryck för att frågan behandlas ytligt. Eleverna söker stöd i 

allmänna antaganden istället för att vända sig till den aktuella texten för att åtminstone 

problematisera tolkningen. 

Nästkommande fråga, ”Om du fick bestämma boktitel vad skulle boken heta då?”, 

inbjuder även den till en betydelseorienterad läsning. Detta visar sig också i 

efterföljande samtal i samtal TSS.2 där budskap och tema lyfts fram i förslagen ”Hopp 

och kärlek” och ”Afghanistans döttrar”. Frågan besvaras inte i samtal TSS.1.  

Frågor som utgår från en betydelseorienterad läsart 

I samtalen om Othello förekommer en betydelseorienterad läsart i frågan ”Vad betyder 

heder för dig?” och frågorna om skvaller, ”Elakt och osant skvaller dödade Desdemona. 

Vem bär skulden när skvaller skadar någon annan? Är alla som deltar i skvaller lika 

skyldiga?  Vad handlar skvaller om i din kultur? Vilka skvallrar mest?”. Frågan om 

heder styr inte in samtalet på en betydelseorienterad läsning utan snarast bort från 

texten. Beroende på hur samtalet utvecklas kan boken lämnas där hän och 

samtalsdeltagarna kan istället fördjupa sig i kulturella skillnader ordets olika betydelser 

och skilda användningsområden, vilket också sker i båda samtalen. Själva frågorna 

vittnar om en betydelseorienterad läsning då de tar avstamp i ett för boken tydligt tema. 

På så sätt uppmuntrar de i högsta grad en betydelseorienterad läsning.  

5.5 Metakognitiva läsarter 

Metakognitiva läsarter efterfrågas inte i frågeformulären och i tre av fyra samtal 

förekommer de inte alls. Det gör de däremot i samtal TSS.1. I ett kort avsnitt synliggör 

två elever en metakognitiv läsart då de hänvisar till bokens uppbyggnad för att besvara 

frågan ”Vem är din favoritkaraktär?”Erik visar hur han påverkas av texten till att fästa 

sig mer vid Mariam då han som läsare först introduceras till och får lära känna henne. 

Julia håller till viss del med Erik då hon beskriver hur hon hade svårt att flytta fokus 

från och släppa Mariam trots att texten gjorde det. Dessa enda uttryck för en 

metakognitiv läsart har alltså fokus på läsupplevelse.  

 
Erik:  Jag måste nog säga att jag tyckte bäst om-… Eh. Eller jag känner att jag fick… Eller, 

eftersom hela boken började med Mariam och hennes mamma, eh, så, så tycker jag. 

Alltså det blev att för mig var det som att boken handlade om Mariam. Att det var 
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egentligen huvudpersonen eftersom man började med henne. Och jag ville veta ”vad 

händer med henne?” liksom. Och jag, liksom, eftersom jag blev först introducerad till 

henne fick jag väl större fäste vid henne för att… Alla karaktärer var bra och Laila tyckte 

jag också jättemycket om men eftersom Mariam var först fick jag starkare koppling till 

henne.  

Flera: Mm. 

Julia: Det står ju mellan Mariam och Laila. Men jag håller med dig lite grann att, man kom in så 

mycket i hennes värld. Och sen så helt plötsligt så handlade det så mycket om Laila och 

då blev man lite ”vänta jag vill ju veta vad som hände med Mariam”. Och då satt man 

som och tänkte på Mariam jättelänge innan man släppte henne och började komma in i 

Lailas liv liksom. 

(samtal TSS.1)  

 

För Julia blir läsarten aktuell då hennes litterära repertoar i någon mån går emot 

textens. Hon är inställd på att följa Mariam texten igenom. De båda repertoarerna går 

dock inte emot varandra i så hög grad att det uppstår en kollision utan Julia kommer 

förbi detta, för läsningen, mindre hinder. Erik, till skillnad från Julia, möter inte 

motstånd av texten. Han aktiverar denna läsart endast för att förklara sitt val av 

favoritkaraktär. Övriga elever i gruppen förklarar även de sina val. Deras val baseras 

dock på att de beundrar karaktärernas värderingar och starka karaktär eller att de känner 

sympati för dem.  

5.6 Aktiverade läsarter i samtalsfrågorna 

Frågeformulären och lärarens instruktioner till dem är styrande för samtalen 

(Klementsson i Tengberg och Olin-Scheller, 2015: 67). Att läraren inte deltar under 

samtalen förmodas ge de aktuella frågorna en mer styrande roll än de annars hade 

behövt ha. Eftersom ingen elev har fått mandatet att prioritera bland frågorna utifrån hur 

samtalet utvecklas blir det viktigt att följa instruktionerna. Eleverna vet både hur många 

frågor de ska diskutera och ungefär hur lång tid de har på sig. Det framgår att eleverna 

är inställda på att hinna med alla frågor under samtalet. Det händer att frågor som inte 

ingår i frågeformuläret utan lyfts av en samtalsdeltagare behandlas mycket kort eller 

inte alls, se kapitel 5.1. Hade en lärare deltagit i samtalen bör hen ha förhållit sig mer 

flexibel till instruktioner genom att i högre grad följt upp oväntade frågor och disponerat 

tiden friare utifrån vad som kommer upp i samtalet.  

Samtalsfrågorna till de båda böckerna aktiverar flera olika läsarter. Vissa frågor 

aktiverar endast en läsart medan andra aktiverar flera. Vilka läsarter som aktiveras 

redovisas översiktligt i Figur 4 och 5 och förklaras mer utförligt i löpande text.  

Tusen strålande solar 
Figur 4 – Läsarter i samtalsfrågorna till Tusen strålande solar 

1. Vad betyder boktiteln för dig? Betydelseorienterade 

2. Om du skulle bestämma boktitel vad skulle boken heta då? Betydelseorienterade 

3. 
Vem var din favoritkaraktär/vem tyckte du bäst om?  

Motivera ditt svar. 
Värderingsorienterade  

4. Jämför Mariam och Laila. Skillnader och likheter. Handlingsorienterade 

5. Jämför Rashid och Lailas pappa. Skillnader och likheter. 
Handlingsorienterade 

(Värderingsorienterade)  
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6. Känner du igen något/någon händelse i boken? Subjektsorienterade  

7. Vad tyckte du var sorgligast i boken? Motivera ditt svar. Subjektsorienterade  

8. Vad tyckte du bäst om i boken? Motivera ditt svar. 
Subjektsorienterade 

/Värderingsorienterade 

9. 
Hur har din syn på hemlandet förändrats sedan du kom till 

 Sverige? 
Ingen läsart 

9. 

[sic!] 

Vilka skillnader och likheter hittar du mellan Sverige och  

Afghanistan? 

Handlingsorienterade 

/Ingen läsart  

 

Frågorna 1 och 2 som fokuserar på boktiteln ger uttryck för en betydelseorienterad 

läsart.  

Efterföljande fråga, om favoritkaraktär i boken, bör leda in samtalsdeltagarna på 

värderingsorienterade läsarter när de motiverar sina val. Det är troligt att de då etiskt 

värderar karaktärerna, med tanke på de prövningar dessa får utstå eller utsätter andra för 

i boken. 

De två frågor där eleverna ska jämföra karaktärer med varandra, fråga 4 och 5, 

resulterar i handlingsorienterade läsarter om eleverna endast redogör för karaktärernas 

likheter och skillnader. I de fall eleverna uttrycker sig värderande om karaktärerna 

aktiveras värderingsorienterade läsarter. För fråga 5 där eleverna ska jämföra Rashid 

och Lailas pappa är det troligt att eleverna aktiverar en värderingsorienterad läsart i och 

med att dessa två karaktärer ger uttryck för mycket olika värderingar.  

Fråga 6 som handlar om igenkänning kan endast besvaras genom att subjekts-

orienterade läsarter aktiveras. Samtalsdeltagarna förväntas dra paralleller mellan 

händelser i boken och sina egna erfarenheter. Även fråga 7 och 8 aktiverar sådana 

läsarter. För dessa frågor handlar det dock om att ge uttryck för och vara uppmärksam 

på vilka känslor som har väckts i läsningen. Vad som var bäst i boken, fråga 8, kan 

också leda till en etisk eller estetisk värdering av texten. 

De båda frågorna 9 behöver inte leda samtalsdeltagarna mot en läsart. Det går inte att 

besvara frågan 9 med hjälp av boken. Följande fråga, fråga 9. [sic!], måste besvaras med 

hjälp av boken för de elever som inte har varit i Afghanistan. Den aktiverar då en 

handlingsorienterad läsart. De elever som är uppvuxna i Afghanistan kan dock besvara 

frågan helt utan att använda sig av boken, och förmodas också göra det. Frågan inbjuder 

dock till att eleverna drar nytta av varandras kunskaper om respektive samhälle. Det 

förekommer att litteraturelever ställer frågor direkt till spin-eleverna om det afghanska 

samhället och vice versa. 

Othello  
Figur 5 – Läsarter i samtalsfrågorna till Othello 

1. Tycker du att Jago var smart? Motivera ditt svar. Handlingsorienterade 

3. Hur skyddar vi oss mot en Jago? 

Ingen läsart 

/Handlingsorienterade 

/Subjektsorienterade 

8.  
Varför litade inte Othello på Desdemona? Varför dödade han 

henne?* 
Handlingsorienterade 

10. Vad betyder ordet heder för dig? 

Ingen läsart 

/Handlingsorienterade 

/Subjektsorienterade 
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11. 
Hade Desdemona kunnat göra något annorlunda för att undvika att 

Othello dödade henne? 

Handlingsorienterade 

(Värderigsorienterade)  

12. 

Elakt och osant skvaller dödade Desdemona. Vem bär skulden när 

skvaller skadar någon annan? Är alla som deltar i skvaller lika 

skyldiga? Vad handlar skvaller om i din kultur? Vilka skvallrar 

mest? 

Ingen läsart 

(Värderingsorienterade) 

(Subjektsorienterade)  

13. 

Kan man vara för snäll? Ligger det ett ansvar hos människor att 

inte vara för godtrogna/blåögda? Tänk på Cassio, Desdemona och 

Emilia! Motivera. 

Värderingsorienterade 

* Denna fråga besvaras endast av en grupp eftersom de blev klara med övriga frågor innan lektionen var 

slut. 

 

Fråga 1 och 8 uppmuntrar till en handlingsorienterad läsart eftersom de inte har någon 

värderande ansats. För att besvara fråga 8, vilken endast behandlas i en grupp, behöver 

eleverna gå in i textens intrigplan och söka förståelse för karaktärerna då de ska 

motivera Othellos agerande. 

I de fall eleverna ger exempel från boken eller på annat sätt gör kopplingar till boken 

då de besvarar frågorna 3 och 10 aktiverar de handlingsorienterade läsarter. Drar de 

även paralleller till egna erfarenheter aktiverar de däremot subjektsorienterade läsarter. 

Det är dock troligt att eleverna inte gör några kopplingar till texten och därför inte 

aktiverar någon läsart. Detta på grund av fråga 3:s riktning ut och bort från texten och 

fråga 10:s allmänna hållning. 

Fråga 11 kan upplevas provokativ för de elever som anser att Desdemona inte hade 

någon skuld till sin egen död. Ger de uttryck för detta aktiverar de en värderings-

orienterad läsart. Men, frågan i sig kan inte anses aktivera en värderingsorienterad 

läsart. Den riktar samtalsdeltagarna mot en handlingsorienterad läsart då de förväntas 

nysta i vad hon gjort och vad hon kunde ha gjort. 

Fråga 12 består av flera delfrågor inom temat skvaller. Alla frågor kan besvaras utan 

att kopplingar till texten görs eftersom de var för sig är allmänt hållna. De kan självklart 

också aktivera läsarter om samtalsdeltagarna på eget initiativ hänvisar till texten. De 

första två delfrågorna som handlar om skuld skulle då aktivera värderingsorienterade 

läsarter och om eleverna lyfter egna erfarenheter även subjektsorienterade läsarter. De 

två sista frågorna, om vem som skvallrar och om vad, aktiverar en subjektsorienterad 

läsart då samtalsdeltagarna gör jämförelser med verkligheten.  

Fråga 13 uppmanar samtalsdeltagarna att knyta an till tre karaktärer då de besvarar 

frågan. Därav styr den samtalsdeltagarna mot texten och därmed mot att aktivera en 

läsart. Eftersom eleverna ska uttala sig om människors ansvar i relationen till andra är 

det en värderingsorienterad läsart som bör aktiveras. 
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Aktiverade läsarter 

6 Sammanfattande slutsatser 

Med utgångspunkt i studiens frågeställningar sammanfattas resultatet nedan under tre 

rubriker. Rubrikerna motsvarar var och en en av studiens frågeställningar.  

6.1 Läsarternas förekomst i samtalen 

Ingen av de sex läsarterna dominerar samtalen i den meningen att den är vanligast 

förekommande i alla. Totalt förekommer fem av sex läsarter. Intentionsorienterade 

läsarter är helt frånvarande i alla fyra samtal. Subjekts- och handlingsorienterade 

läsarter är de vanligast förekommande.  

 

Figur 6 – Aktiverade läsarter i Tusen strålande solar och Othello 

 

 

 
 

Uppskattningen av fördelningen av aktiverade läsarter i samtalen har gjorts utifrån det uttryckta i 

samtalet. Fördelningen har uppskattats utifrån hur mycket eleverna säger när läsarten är aktiv. 

 

De handlingsorienterade läsarterna dominerar i samtalen om Tusen strålande solar. 

Även subjektsorienterade läsarter upptar en stor del av samtalen. Under en lika stor del 

av samtalen är dock ingen läsart aktiv. Även värderings- och betydelseorienterade 

läsarter förekommer medan intentionsorienterade läsarter är helt frånvarande.  

I samtalen om Othello är de handlingsorienterade läsarterna aktiva under lite drygt en 

fjärdedel av samtalen. Även de subjekts- och värderingsorienterade läsarter är aktiva. 

Omkring hälften av samtalet faller utanför läsarterna då eleverna helt lämnar texten och 

inte gör några kopplingar till den. Intentions-, betydelseorienterade och metakognitiva 

läsarter är frånvarande i samtalen. 

Tusen strålande solar Othello 

Handlingsorienterade 
läsarter 
Subjektsorienterade 
läsarter 
Värderingsorienterade 
läsarter 
Betydelseorienterade 
läsarter 
Metakognitiva läsarter 

Intentionsorienterade 
läsarter 
Ingen läsart aktiv 
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6.2 Läsarter aktiverade i litteratursamtalen 

I uttrycken för handlingsorienterade läsarter ägnar sig eleverna i samtalen om Tusen 

strålande solar framförallt åt karaktärerna medan de i samtalen om Othello främst 

fokuserar på pjäsens samhällskontext. De redogör för och söker förståelse för 

karaktärerna genom logiska och rimliga förklaringar till deras handlingar och 

värderingar. Eleverna visar att de är medvetna om textens kulturella kontext då de 

prövar textens trovärdighet. De jämför den då inte med verkligheten, dvs. deras samtid, 

utan genom att påpeka att texten måste ses i sitt eget sammanhang. Eleverna uppmanas 

också att röra sig i textens intrigplan då de prövar karaktärernas handlingsmöjligheter, 

vilket i allra högsta grad aktiverar en handlingsorienterad läsart. Den 

handlingsorienterade läsarten aktiveras också då eleverna dryftar oklarheter. 

Det är i vissa fall svårt att avgöra om en subjektsorienterad läsart är aktiv eller om 

samtalsdeltagarna inte ger uttryck för någon läsart alls. Detta diskuteras mer utförligt i 

kapitel 8. Subjektsorienterande läsarter är aktiva då eleverna delar med sig av sin 

läsupplevelse när de berättar om hur det var att läsa texten. Fokus ligger då på de 

känslor som väcktes i läsningen. En subjektsorienterad läsart aktiveras också när 

eleverna kopplar egna erfarenheter eller upplevelser till texten. Högst aktuell är dock 

frågan huruvida någon läsart alls är aktiv, eftersom frågorna är mycket allmänt hållna 

och snarast utgår från textens tema. Vanligt i dessa samtal är att eleverna samtalar om 

skillnader mellan samhällen och kulturer. I många fall faller dessa avsnitt av samtalen 

dock utanför läsarterna då det inte görs någon koppling till den lästa texten. Men 

eleverna drar också ofta paralleller mellan texten och kultur och samhälle. 

Det är framförallt de etiskt värderande av de värderingsorienterade läsarterna som 

förekommer i samtalen. Estetiskt värderande läsarter aktiveras endast i ett av samtalen 

och då två gånger av en och samma elev. Hon uttalar sig estetiskt värderande om textens 

komposition och titel. Eleverna uppmärksammar karaktärernas handlingar och 

värderingar då de aktiverar de etiskt värderande läsarterna. Alla värderingar utgår från 

elevernas personliga uppfattningar. 

Betydelseorienterade läsarter aktiveras endast då de efterfrågas, dvs. genom en fråga. 

Därför förekommer de endast i samtalen om Tusen strålande solar, till följd av frågorna 

om bokens titel, fråga 1 och 2, se Figur 1 avsnitt 4.1.  

Metakognitiva läsarter efterfrågas inte i någon fråga. En sådan läsart kommer endast 

till uttryck i ett av samtalen om Tusen strålande solar då den lyfts av en elev och en 

annan elev fångar upp och resonerar vidare om samspelet mellan text, läsning och 

läsupplevelse. 

6.3 Läsarter i samtalsfrågorna 

Frågorna till Tusen strålande solar aktiverar framförallt handlings-, värderings- och 

subjektsorienterade läsarter men även betydelseorienterade läsarter aktiveras. En av 

frågorna kopplar inte till texten och styr därför inte läsaren mot någon läsart. 

Majoriteten av frågorna aktiverar endast en läsart.  Även frågorna om Othello aktiverar 
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framförallt handlings-, värderings- och subjektsorienterade läsarter. En knapp majoritet 

av frågorna styr läsaren mot mer än en läsart. Dessa frågor är alla allmänt hållna och 

kan därför resultera i samtal där ingen läsart aktiveras. För mer överskådliga 

uppställningar, se Figur 4 och 5, avsnitt 5.6.  

6.4 Studiens svagheter 

Att eleverna inte är vana att bli inspelade kan ha påverkat samtalen. I frågeformuläret 

uppger en elev att hon tror att alla blev lite ”småpåverkade” av inspelningen (Boksamtal 

om Tusen strålande solar, 2016). Det går inte att i efterhand ta reda på om eleverna 

påverkades av att bli inspelade. Att en elev blivit det gör det troligt att även andra blev 

det.  

I denna studie har information om de integrerande litteratursamtalen hämtats från 

lärarnas gemensamma blogg där metoden beskrivs och genom intervju med den lärare 

som ansvarar för de studerade samtalen. På bloggen har lärarna uttryckt målen för 

metoden och i intervjun målen för de studerade samtalen. Något som saknas i denna 

studie är med andra ord elevernas syn på detta. En förståelse för vad eleverna ser för 

behållningar med samtalen skulle erbjuda en förklaringsgrund till hur litteratursamtalen 

utvecklas. Detta är extra intressant med tanke på att läraren inte är närvarande när 

litteratursamtalen genomförs. Det skulle också öppna upp för att bredda diskussionen 

om litteratursamtalens potential. Om intervjuer visar att elever och lärare ser olika mål 

med samtalen skulle en fördjupning utifrån vad detta har för inverkan på lärandet och 

samtalsutfallen vara intressant att göra.  
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7 Diskussion och didaktiska implikationer 

Kapitlet är indelat i två delar. Den första diskuterar resultatet och ger förslag på 

behållningen av de integrerande litteratursamtalen med utgångspunkt i metodens 

uttryckta mål. Den andralyfter de styrningsmekanismer som de integrerande litteratur-

samtalen erbjuder läraren samt kopplar samman metodval, didaktisk reflektion och 

teoretiska utgångspunkter. 

7.1 Läsarter i integrerande litteratursamtal 

I resultatkapitlet framgår att fem av Tengbergs sex läsarter finns representerade i det 

studerade materialet. Resultatet visar också att en stor del av samtalen inte aktiverar 

någon läsart vilket väcker frågor om vad dessa delar av samtalen fyller för funktion. 

Dessutom har ingen av de forskningsstudier redovisade i forskningsöversikten endast 

använt Tengbergs läsarter för analysen. De har antingen kompletterat hans läsarter med 

egna mer specifika (Graeske, 2015) eller endast använt Tengbergs läsarter som en av 

flera teorier eller modeller för att spegla resultatet (Economou, 2015). Det finns 

anledning att komplettera Tengbergs läsarter även i denna studie. 

Utanför läsarterna 

Det är ibland svårt att slå fast om ett avsnitt av samtalet ger uttryck för en läsart. De 

läsarter Tengberg definierar är näst intill alla genomgående tydligt förankrade i texten 

eftersom eleverna gör explicita kopplingar till den. Subjektsorienterade läsarter sticker 

ut. Tengberg (2011: 216) tillåter nämligen att läsaren ”lämnar” texten då hen går upp i 

utbytet av erfarenheter. Utbytet av erfarenheter har då tappat kontakten med texten och 

förlorat betydelse för läsningen.  

Var gränsen går för om en läsart aktiveras eller ej går inte att tydligt utläsa i 

Tengbergs doktorsavhandling. Tengberg (2011: 216ff) pekar på att det kan vara 

diskutabelt ifall subjektsorienterade läsarter är aktiva. Istället kan det vara så att läsaren 

ger uttryck för en mer allmän bedömning av någon typ av fenomen. I de samtal han 

studerat, påpekar han, är det sällan eleverna ger uttryck för personligt präglade 

förhållningssätt. Tengberg tycks alltså i de subjektsorienterade läsarterna efterfråga en 

tydlig personlig prägel på läsarens respons. 

Vid subjektsorienterade läsarter använder sig läsaren av sig själv, dvs. sina 

erfarenheter och känslor, för att skapa inlevelse och igenkänning i texten. Fokus ligger 

på läsarens inlevelse och känslomässiga respons på texten. Ett växelspel mellan 

erfarenhet, inlevelse, textförståelse och självförståelse är eftersträvansvärt.  Detta 

växelspel är av högre kvalitet än subjektsorienterade läsartsuttryck då läsaren lämnar 

texten för att uppehålla sig vid egna erfarenheter (Tengberg, 2011: 216ff). Tengberg 

tycks alltså även kräva att läsaren måste utgå från texten för att en subjektiv läsart ska 

anses aktiv. 

I de studerade samtalen bedöms eleverna vid flera tillfällen inte ge uttryck för någon 

läsart eftersom eleverna då antingen talar utifrån egna erfarenheter utan att göra 
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kopplingar till texten eller talar om något endast på ett allmänt plan. Dessa tillfällen 

faller inte in under subjektsorienterade läsarter eftersom eleverna inte tar avstamp i 

texten. Som Tengberg (2011: 216) påpekar handlar läsarter om hur man urskiljer en 

text. Visar eleverna ingen koppling till texten bör det därför vara omöjligt att tala om en 

läsart. 

Att eleverna inte tar avstamp i texten beror vid ett flertal tillfällen på frågan eleverna 

samtalar om. Två aspekter utmärker dessa frågor. För det första, riktar de sig inte in mot 

texten utan tar snarare avstamp i den, exempelvis genom ett av textens tema. De riktar 

sig utåt mot verkligheten och elevernas erfarenheter. För det andra, är de allmänt hållna, 

såtillvida att frågans formulering synliggör en läsart som inte behöver aktiveras för att 

besvara frågan.  

Exempel på frågor som inte aktiverar en läsart är frågorna ”Hur skyddar vi oss mot 

en Jago?” och ”Vad betyder ordet heder för dig?” till samtalen om Othello. Inte heller 

de frågor som riktar in sig på kulturella jämförelser leder till att en läsart aktiveras. 

Frågan ”Vilka skillnader och likheter hittar du mellan Sverige och Afghanistan?” till 

samtalen om Tusen strålande solar är ett sådant exempel. Denna fråga har en koppling 

till texten i den mån att många av spin-eleverna som besvarar frågan kommer från 

Afghanistan och att övriga elever genom boken nu har en viss inblick i det afghanska 

samhället. För att besvara frågan behöver eleverna dock inte vända sig till texten och det 

sker heller inte i något av samtalen. Till samtalen om Tusen strålande solar finns en 

fråga som befinner sig än längre från texten, ”Hur har din syn på hemlandet förändrats 

sedan du kom till Sverige?”. Denna fråga har ingen som helst koppling till texten. 

Möjligtvis skulle den synliggöra aspekter av det Afghanska samhället som ökar 

elevernas förståelse för den miljö i vilken handlingen utspelar sig. Slutsatsen är att det i 

dessa fall inte rör sig om att eleverna lämnar texten. En utgångspunkt för detta 

resonemang är att eleverna i samtalet på något sätt måste nämna texten för att sedan 

kunna lämna den.  

Kompletterande läsarter 

Graeske (2015: 118ff) kompletterar i sin studie Tengbergs sex läsarter med tre egna, en 

historiskt-, en form- och en genusorienterad läsart. Detta gör hon med hänvisning till 

styrdokumenten, svenskämnets kunskapskrav och skolans värdegrundsuppdrag. Det är 

tydligt att hon nyttjar läsarter för att medvetandegöra läsaren om olika perspektiv på 

texten. Det är också tydligt att förankringen i skolans styrdokument fungerar som 

argument till varför eleverna ska vara medvetna om dessa perspektiv. 

Graeskes studie syftar inte endast till att beskriva, som denna studie gör, utan också 

till att bidra meden didaktisk modell för litteraturundervisningen (2015: 139ff). Graeske 

vill därmed utveckla och förbättra litteraturundervisningen varför det är fullt naturligt 

att hon föreslår komplement då hon finner att Tengbergsläsarter inte fångar litteratur-

undervisningens alla mål. Det är dock värdefullt att reflektera över möjliga ytterligare 

läsarter även i endast beskrivande studier som denna studie av integrerande 

litteratursamtal.  
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Genom att komplettera Tengbergs läsarter kan denna studieförbättras i två 

avseenden. För det första kan ytterligare läsarter ge en tydligare bild av de integrerande 

litteratursamtalen. För det andra kan de peka på de möjligheter till kunskapsutveckling 

som dessa litteratursamtal bär med sig.  

Som nämnts tidigare medger Tengbergs definitioner stor variation inom varje läsart. 

I och med detta får läsarternas potentiella skärpa och precision stå tillbaka. Graeskes 

genusorienterade läsarter applicerade på ett tänkt litteratursamtal illustrerar här detta. 

Antag att samtalet har en viss inriktning på att göra en intersektionell analys av 

maktordningar i texten, vilket motsvarar Graeskes definition av den genusorienterade 

läsarten (Graeske, 2015: 24 och 28f). Antag också att den genusorienterade läsarten inte 

finns att tillgå, utan endast Tengbergs sex läsarter. De avsnitt av samtalen som fokuserar 

på maktordningar skulle då behöva kategoriseras som en annan eller ingen läsart. De 

skulle kunna uppfattas som ett sökande efter rimliga och logiska förklaringar till 

karaktärernas handlingar, dvs. handlingsorienterade läsarter (Tengberg, 2011: 197). Om 

samtalsdeltagarna uttrycker sig etiskt värderande om karaktären skulle de ge uttryck för 

värderingsorienterade läsarter (Tengberg, 2011: 211). Möjligtvis skulle dessa avsnitt 

inte anses aktivera någon läsart och därför istället utgöra ett tomrum i samtalet. En 

analys utifrån Tengbergs läsarter skulle alltså vara möjlig. För en undervisning vars mål 

bl.a. är att uppmärksamma eleverna på textens maktstrukturer skulle den dock upplevas 

otillräcklig eftersom den inte skulle synliggöra det. 

Läsarternas inneboende didaktiska potential är tydlig i Graeskes studie eftersom hon, 

till skillnad från Tengberg, använder sig av läsarter som ett verktyg för att styra 

undervisningen mot lärandemål (Graeske, 2015: 7f). Att ge läsarter skärpa och därför 

göra dem precisa synliggör alltså både vilka kunskaper och färdigheter läraren genom 

undervisningen vill utveckla och vilka den i praktiken faktiskt utvecklar. Det är därför 

intressant att vända sig till samtalsfrågorna och till lärarnas uttalade mål med 

undervisningen och granska om dessa ger uttryck för kompletterande läsarter. 

7.1.1 Undervisningens mål 

Den första presentationstexten av de integrerande litteratursamtalen beskriver två mål: 

att utveckla läsförståelsen för att i förlängningen förbättra skolresultaten och att öka 

integrationen mellan utrikesfödda och svenskfödda elever. Det andra målet, att öka 

integrationen, är särskiljande för de integrerande litteratursamtalen och bör därför 

uppmärksammas. Undervisande lärare anger, som nämnts tidigare, integrering och att se 

sig själv i den andre som samtalens huvudsyften. Dessutom lyfter hon nya och andra 

perspektiv som en vinst i samtalen (Högberg, telefonintervju, 2017). På hemsidan 

framhålls också de integrerande litteratursamtalen som tillfällen att mötas och känna 

gemenskap (Högberg, Myllymäki och Öhman, 2017, http://www.litteraturmodellen.se, 

metodtips). Nedan behandlas dessa mål var för sig med undantag för integrering då 

detta anses uppnås genom övriga mål. 
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Att ta del av nya och andra perspektiv 

När undervisande lärare poängterar att eleverna i de integrerande litteratursamtalen 

möter perspektiv de vanligtvis inte tar del av (Högberg, telefonintervju, 2017) 

framhåller hon i och med detta att eleverna för med sig kulturellt olika erfarenheter in i 

samtalen. Eleverna har, med McCormicks terminologi, olika allmänna repertoarer. Det 

finns därför goda förutsättningar att bredda elevernas allmänna repertoarer genom 

samtalen (McCormick, 1994).  

Att läsaren, genom erfarenhetspedagogiken, kopplar textens verklighet till sina egna 

personliga erfarenheter är, som konstaterats tidigare, en kompetens som tydligt uttrycks 

i läroplanen för litteraturundervisningen i svenska. Denna typ av läsning erkänner 

litteraturen som ”en källa till självinsikt och förståelse för andra människors 

erfarenheter” (Wennerström Wohrne i red. Tengberg & Olin-Scheller 2015: 98). Att ta 

del av andra läsares perspektiv och därigenom bredda sina egna framhålls dessutom av 

både Langer (1995) , McCormick (1994) och Molloy (2003) som en av de viktigaste 

behållningarna i mötet med andra läsares tolkningar av en gemensam text. 

För att samtalen ska göra avtryck på eleverna måste olikheter komma upp till ytan, 

eleverna måste lyssna på och begrunda det de andra eleverna säger och eleverna måste 

förklara och fördjupa sina resonemang så att övriga elever förstår (Langer, 1994, 

McCormick, 1994 och Molloy, 2003). Eleverna blir då mer öppna för skillnader, 

empati, medvetenhet och förändring. På så sätt utvecklas deltagande elevers kritiska 

tänkande och förståelse för sociala skillnader (Langer, 1995: 73f). Samtalsdeltagarna 

behöver inte vara överens i sina tolkningar och värderingar av texten (Langer, 1995 och 

Molloy, 1994). Det är bättre att eleverna kommer fram till att de är oense än att de fogar 

sig efter andra elevers läsningar (Molloy, 2003: 304).  

De handlingsorienterade läsarterna rymmer bl.a. ”att avgöra händelsernas grad av 

verklighetslikhet eller trovärdighet” (Tengberg 2011: 197). Ett fokus på kulturella och 

historiska skillnader och likheter faller delvis in under denna beskrivning. Men, med 

tanke på de integrerande litteratursamtalens mål att ge andra perspektiv är det dock 

befogat att föreslå en kompletterande läsart. En av Graeskes kompletterande läsarter är 

den historiskt orienterade läsarten där läsaren ser texten i dess historiska kontext 

(Graeske, 2015: 24). Det komplement som här föreslås är en kulturellt och historiskt 

orienterad läsart.  

En medvetenhet om textens kulturella och historiska kontext bör dock inte hindra 

gemensam reflektion och fördjupning genom att erbjuda en enkel förklaring till det 

svårbegripliga eller annorlunda. Risken är att en kulturell och historisk medvetenhet tar 

sig uttryck i ytliga förklaringsmodeller som avstyr möjliga fördjupande samtal. I de 

integrerande litteratursamtalen är förutsättningarna gynnsamma för kunskaps-

utvecklande fördjupningar och förklaringar med utgångspunkt i denna läsart. I samtalen 

kan deltagande elever ge varandra inblick i olika kulturer genom att dela med sig av 

egna erfarenheter. Växlingar mellan handlingsorienterade läsarter där fiktionsplanet 

jämförs med verkligheten, subjektsorienterade läsarter där läsaren skapar inlevelse 

genom att göra kopplingar till egna erfarenheter och en kulturellt och historiskt 
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orienterad läsart där läsaren visar på medvetenhet om sin egen och textens kulturella 

och historiska kontext kan leda till ett engagerat kunskapsbyggande i litteratursamtalen. 

I samtalen visar eleverna på en kulturell medvetenhet, se kapitel 5.1. Detta gör de då 

de hänvisar förklaringar eller bevekelsegrunder för textens fiktionsplan till dess 

kulturella och, eller, historiska kontext. De gör det också då de påpekar i vilket 

kulturellt och historiskt sammanhang något förstås. Samt när de lyfter skillnader eller 

likheter mellan fiktionsplanets kulturella eller historiska kontext och sin egen kulturella 

eller historiska kontext. Den kulturellt och historiskt orienterade läsarten är med andra 

ord högst närvarande i de studerade litteratursamtalen.  

I samtal O.2 samtalar eleverna om ifall Desdemona var godtrogen och blåögd. Jonna 

påpekar initialt att Othello utspelar sig i en annan kulturell och historisk kontext än 

elevernas. Hon får stöd av Evelina som håller med om att Desdemona inte hade bragts 

om livet om pjäsen hade utspelat sig här och nu. Jonna poängterar då att det visst 

förekommer att människor är våldsamma även idag. Evelinas tveksamma respons och 

Jonnas sista replik ”Men då förmodligen mår man ju psykiskt dåligt” vittnar dock om 

att de ser sådant våld idag som vansinnesdåd. Detta kan tolkas som att de ser våld eller 

dödligt våld mot kvinnor som mer vanligt förekommande i den kontext i vilken Othello 

utspelar sig.  

Eleverna fördjupar sig inte mer i textens kulturella och historiska kontext här. En 

granskning av hur de olika karaktärerna förhåller sig till skvallret om Desdemona och 

att Othello mördar henne på grund av hennes påstådda otrohet hade kunnat öppna upp 

för en mer nyanserad bild av de värderingar som samexisterar i textens handlingsplan. 

Hade de också jämfört denna mer nyanserade bild med den bild de har av sin samtid och 

egna erfarenheter hade även den kunnat nyanseras. Frågan som eleverna utgår från i 

samtalsutdraget ovan är dock inte explicit inriktad på en historiskt och kulturellt 

orienterad läsart vilket kan förklara varför eleverna lämnar temat.   

Att mötas och känna gemenskap 

Samtalen ses av ansvariga lärare som en mötesplats för elever som annars inte delar 

skolvardag. Den gemensamma läserfarenheten framhålls som något som förenar 

eleverna och i och med att de alla har läst samma bok deltar de i samtalen som 

jämbördiga läsare (Högberg, Myllymäki och Öhman, 2017, 

http://www.litteraturmodellen.se, metodtips). De integrerande litteratursamtalen är alltså 

ett tillfälle att möta och känna gemenskap med de andra eleverna. Med detta i åtanke 

fyller även vissa delar av samtalen där ingen läsart aktiveras en viktig funktion, både de 

avsnitt av samtalen där eleverna delar med sig av en läsupplevelse och också de avsnitt 

där eleverna visar nyfikenhet för varandra och varandras kulturer. Sammantaget bör 

målet att mötas och känna gemenskap uppmärksamma en kompletterande läsart samt 

uppvärdera vissa delar av samtalen där ingen läsart aktiveras.  

Den kompletterande läsarten kallas en upplevelseorienterad läsart. Denna läsart som 

är relativt vanliga i samtalen om Tusen strålande solar synliggör en empatisk och 

inlevelsefull läsning. Fokus ligger på att ge uttryck för känslor som väcks under 
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läsningen. Uttryck för läsarten har främst funktionen av att leva sig in i och återuppleva 

läsningen tillsammans eller att dela med sig av den personliga läsupplevelsen till andra 

som läst samma text. Framförallt frågorna ”Vad tyckte du var sorgligast i boken? 

Motivera ditt svar.” och ”Vad tyckte du bäst om i boken? Motivera ditt svar.” styr 

läsaren mot en sådan läsning. 

Läsarten har stora likheter med de subjektsorienterade läsarterna eftersom dessa bl.a. 

syftar till att skapa inlevelse i texten och låter uttryck för känslor väckta under läsningen 

ta stor plats. Enligt Tengberg (2015: 216ff) ska läsaren i de subjektsorienterade 

läsarterna för det första koppla det lästa till personliga erfarenheter eller upplevelser. 

Det går inte att utläsa ur Tengbergs beskrivningar om uttryck för att texten väckt starka 

känslor hos läsaren kan klassas som ”personliga upplevelser”. För det andra ska läsaren 

göra dessa kopplingar till egna erfarenheter för att skapa igenkänning och inlevelse i 

texten (Tengberg, 2015: 218). Eleverna visar en stor inlevelse i texten men det går inte 

att avgöra om eleverna ger uttryck för igenkänning. Hur viktig igenkänning är för 

läsarten går inte att avgöra utifrån Tengbergs beskrivning.   

Sammantaget syftar de subjektsorienterade läsarterna till att öka identifikationen 

mellan läsaren och de karaktärer som befolkar texten medan den upplevelseorienterade 

läsarten i litteratursamtalen snarast syftar till att öka identifikationen och gemenskapen 

med andra läsare.  

De delar av samtalen där inga läsarter aktiveras men som främjar mötet och känslan 

av gemenskap mellan eleverna är de där eleverna visar nyfikenhet för varandra och för 

varandras kulturer. I ett avsnitt av samtalen om Othello går eleverna från att visa 

nyfikenhet för varandra till att visa på gemensamma erfarenheter och avslutningsvis 

återigen visa nyfikenhet för varandra. Evelinas frågar först om Amirs familj. Hon visar 

nyfikenhet för hans bakgrund och erfarenheter. I samtalet skapas sedan gemenskap när 

Amir och Frida skojar om något som eleverna har gemensamt, Facebook och Snapchat. 

Avslutningsvis flyttar Amir fokus till litteratureleverna då han undrar om de varit i 

Asien. 

I detta avsnitt av samtalet aktiveras inte någon läsart eftersom det inte berör texten 

och kan därför inte ses som en del av litteratursamtalet. Litteratursamtalet har dock lett 

fram till detta samtal. Det inträffar under de sista minuterna av lektionen då eleverna har 

besvarat alla samtalsfrågor. Samtalet är viktigt med tanke på att integration är ett av 

litteratursamtalens huvudsyften. Det är bra att eleverna släpper frågeformuläret och 

också samtalar fritt.  

7.2 Lärarens närvaro i integrerande litteratursamtal 

Utifrån ansvariga lärares uttryckta mål med de integrerande litteratursamtalen samt 

de frågor som elever och lärare formulerat till dem är det tydligt att undervisningen 

främst är erfarenhetspedagogisk. Litteraturvalet utgår från vad som kan skapa 

intressanta och angelägna samtal mellan eleverna. Genom läsning och samtal med 

varandragöra eleverna nya erfarenheter, upptäcker likheter och skillnader med varandra 
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och kan därmed sägas finna sig själva. Dessutom inbjuder flera av frågorna till att tala 

om egna erfarenheter.  De integrerande litteratursamtalen ger därför eleverna möjlighet 

att genom skönlitteraturen bättre förstå sig själv och världen och i förlängningen bidrar 

de till att forma elevens identitet (Molloy, 2008: 11).  

Nedan behandlas planering, förberedelse, genomförande och uppföljning genom fyra 

nedslag, litteraturval, frågornas inriktning, samtal och avstämning. Litteraturval, 

frågornas inriktning och avstämning, utgör de hållpunkter i de integrerande 

litteratursamtalen som läraren har kontroll över. Även genomförandet, 

litteratursamtalen, där läraren har mycket liten kontroll, diskuteras. Detta för att 

synliggöra kritiska aspekter som aktualiserats i det tidigare avsnittet. 

Litteraturval  

Litteraturvalet går i linje med erfarenhetspedagogiken eftersom böckerna lyfter 

kulturella olikheter så som traditioner och värderingar. Eleverna får därmed genom 

litteraturen göra nya erfarenheter. I Tusen strålande solar aktualiseras frågor om 

kvinnans ställning i samhället och mannens makt och i Othello behandlas temana 

skvaller och heder.  

Tack vare att dessa aspekter är högst närvarande i böckerna finns goda 

förutsättningar att samtala om dem. Eleverna gestillfälle att prata om kulturella 

skillnader och ge sina perspektiv på teman. Litteraturvalet utgår därför från ett 

antagande om elevernas intresse för omvärlden. Genom att samtala med elever som har 

andra erfarenheter och därför en annan förståelse för litteratur och samhälle finns en stor 

potential att, utifrån McCormicks begreppsapparat, bredda elevernas allmänna 

repertoar. På detta sätt nyttjas de integrerande litteratursamtalens utmärkande drag, dvs. 

sammanförandet av elever med olika kulturella bakgrunder som vanligtvis inte delar 

undervisning och därför inte har gemensamma mötesplatser. 

Litteraturvalen i denna studie vittnar alltså om en önskan från lärarens sida att 

eleverna i samtalen lär sig mer om andra samhällen, Tusen strålande solar, och tar 

ställning i fråga om uttryck för kulturellt färgade traditioner och värderingar, Othello. 

Litteraturvalet utgör, i linje med erfarenhetspedagogiken, en bra grund för att reflektera 

över kulturella olikheter och erfarenheter och dra nytta av de kunskaper som finns i 

gruppen.  

Frågor 

Hur samtalen fortlöper är dock något som läraren inte har någon kontroll över i de 

studerade samtalen varför frågorna spelar en viktigare roll. De styr samtalen i den mån 

att de föreslår aspekter att fördjupa samtalet i. Frågorna bör peka på mer problematiska 

aspekter av texten så att dessa kommer upp till ytan. 

Undervisande lärare uppger att hon till samtalet om Othello har bidragit med frågor 

och utvecklat vissa av elevernas frågor. Klementsson (i Tengberg och Olin-Scheller, 

2015: 67) pekar på att läraren har stort inflytande över även icke lärarledda 

litteratursamtal genom uppgiftsstyrning och instruktioner. Trots att eleverna i denna 
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studie enligt uppgift i hög utsträckning själva formulerar frågorna finns här alltså 

utrymme för styrning från lärarens sida.  

När Amir uppmärksammar näsdukens betydelse i Othello i samtal O.2, se kapitel 5.1, 

framträder frågeformulärets styrande funktion. Det finns flera möjliga anledningar till 

att övriga elever inte nappar på Amirs kommentar. Näsduken nämns inte i frågebladet. 

Det kan vara så att endast Amir har funderat över näsduken och att övriga elever inte är 

redo att uttala sig om den. Dessutom är frågeformulären styrande för samtalen. Eftersom 

eleverna ska besvara alla frågor de blivit tilldelade av läraren kan det vara så att de inte 

tycker sig ha tid att stanna upp. Då en oväntad aspekt av texten lyfts släpps den istället 

för att undersökas. Därtill finns inget uttalat utrymme i samtalen för att reda ut 

oklarheter. Med ett sådant utrymme hade eleverna varit inställda på att lägga tid på att 

klargöra näsdukens betydelse. Frågeformuläret antas alltså vara styrande för hur 

eleverna hanterar situationen. En lärares hade förmodligen också fångat upp Amirs 

fundering. 

I litteratursamtalen behöver eleverna lyssna på och begrunda det de andra eleverna 

säger för att de ska bli kritiska tänkare och öka sin förståelse för sociala skillnader, 

påpekar Langer (1995: 73f). Molloy (2010: 334f) som framhåller att skolans 

demokratiuppdrag trycker på att de åsikter och erfarenheter som finns i elevgruppen 

måste få uttryckas och prövas mot varandra. Eleverna ska få ge uttryck för olika åsikter, 

lyssna på varandra, men också vara oense, skriver hon (Molloy, 2003: 303f). Economou 

(2015: 301) vittnar i sin studie om att eleverna i de studerade litteratursamtalen 

ifrågasätter varandras tolkningar och de värderingar som texten ger uttryck för. I de 

litteratursamtal som studeras i denna studie händer det vid endast två tillfällen att 

eleverna visar att de är oense. 

Samtal 

Det händer att eleverna ger uttryck för olika åsikter men det handlar inte om olika 

tolkningar eller värderingar. I samtal O.2 är eleverna oense om hur en typsituation ska 

hanteras. I samtalet om Othello pratar eleverna om frågan ”Hur skyddar vi oss mot en 

Jago?”, med andra ord en person som sprider lögner om andra. Klara tycker 

inledningsvis att ”Det är väl bara att fortsätta säga sanningen”. Jonna markerar tydligt 

att hon inte håller med Klara ”Fast man kanske inte ska säga sanningen till den 

personen”. Evelina är av samma åsikt som Jonna. I samtalet är eleverna inte oense i så 

hög utsträckning att det blir en diskussion. Då samtalet fortlöper utvecklar Klara vad 

hon menar ”Man kan ju ta någon till hjälp också. Att man så här ’Den här kan 

intyga’[…]då hade ju Emilia kunnat intyga.” Övriga elever håller med henne. 

Tydligt är att Jonna inte skyr för att visa att hon är av en annan åsikt. Men, det kan 

vara så att det bara är Jonna som vågar vara av en annan åsikt. Under resten av samtalet 

är eleverna till synes överens. En viktig skillnad mellan Economous studie, där eleverna 

inte är rädda att visa att de inte är överens, och denna är att de elever som deltar i hennes 

studie alla känner varandra bättre eftersom de läser samma kurs (Economou, 2015: 6). 

Vissa elever i denna studie känner varandra. Spin-eleverna går i samma klass och även 
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några av litteratureleverna gör det. Frågan är då i vilken utsträckning detta kan tänkas 

påverka samtalsklimatet under litteratursamtalen?  

I ett av samtalen om Tusen strålande solar talar eleverna länge om hur gamla 

huvudpersonerna var när de gifte sig. Eleverna är då i allra högsta grad oense och visar 

det tydligt. Men, det handlar inte om tolkningar eller värderingar utan om fakta. 

Diskussionen synliggör därför inte olika åsikter eller erfarenheter och gör inte eleverna 

till mer kritiska tänkare. Med andra ord varken utvecklar den eleverna som läsare eller 

breddar deras repertoarer.  

Kommunikationen kan ha betydelse för samtalets utfall. Kommunikativa brister på 

grund av den varierande svenskkunskapen i gruppen medför fallgropar. Det kan leda till 

att missförstånd uppstår, att missförstånd inte upptäcks, att nödvändiga fördjupande 

förklaringar uteblir, att inte alla elever bidrar med sin åsikt eller sina erfarenheter när det 

efterfrågas, etc. Risken är stor att de integrerande litteratursamtalen inte blir 

uttömmande och berikande i den utsträckning de har potential till.  

I samtalen om Othello svarar eleverna på frågan ”Vad betyder heder för dig?”. 

Diskussionerna kring hedersbegreppet är olika. I samtal O.1 är läraren närvarande. Tack 

vare henne utvecklar spin-eleven Davood sina tankar kring begreppet efter att initialt 

inte ha känt igen begreppet. Davood tar då avstånd från hederskulturen genom att kalla 

den gammalmodig. På så sätt visar han att han delar litteraturelevernas värderingar i 

frågan. Hade läraren inte varit närvarande är risken stor att övriga elever hade 

respekterat Davoods ovilja att uttala sig, vilket händer tidigare då de pratar utifrån en 

annan fråga.  

I det andra samtalet om Othello, O.2, utmanar litteratureleven Jonna spin-eleven 

Amir med påståendet att han borde relatera mer till heder. Han håller med och i hans 

svar tycks han bekräfta Fridas uppfattning om vad heder innebär i Afghanistan. Han 

visar både på ett avståndstagande från företeelsen då han säger att heder används på ett 

dåligt sätt och också på en positiv aspekt nämligen värnandet om familjen. 

En fråga som väcks är ifall elevernas allmänna repertoar breddas i dessa utdrag då 

de endast får sina föreställningar bekräftade. Hade mer utförliga inlägg och uppföljande 

frågor kunnat bidra till att elevernas repertoarer breddades? Risken finns att elevers 

fördomar förstärks om deras antaganden bekräftas. Föreställningar som inte nyanseras 

genom samtalen kan befästa enkla förklaringar av komplexa företeelser.  

Avstämning 

Ett välgenomtänkt förberedelsearbete säkerställer inte kvalitativa litteratursamtal. Minst 

lika viktigt för utfallet är hur samtalen fortlöper. Eftersom samtalen förs parallellt i 

grupper utan lärarens närvaro kan läraren inte fånga upp eller styra in samtalet på 

intressanta och utvecklande spår. Läraren har dessutom en relativt liten inblick i 

samtalen vilket försvårar utvärderingen av dem. För att bemöta denna svårighet ombeds 

eleverna även besvara samtalsfrågorna skriftligt och till samtalen om Tusen strålande 

solar besvarar eleverna även fyra frågor om hur litteratursamtalen har förlöpt. Till 

samtalen om Othello ombeds eleverna istället skriva några rader om samtalet.  
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Figur 7 – Frågor ”Efter samtalet” till Tusen strålande solar 

Vad är du mest nöjd med i samtalet? 

En tanke om din egen insats i samtalet: 

En tanke om de andras insats i samtalet: 

Vad vill du förändra till nästa boksamtal? 

 

Frågorna som riktar in sig på själva samtalen synliggör till viss del elevernas 

förväntningar men framförallt hur samtalen föll ut. I de fyra studerade samtalen 

uttrycker alla elever att de är nöjda. Jag anser att elevernas nöjdhet är ett bra mått på hur 

väl mötet mellan eleverna har utfallit. Ett möte som eleverna känner sig nöjda med 

utgör en förutsättning för integration vilket är ett viktigt mål för de integrerande 

litteratursamtalen. 

I svaren synliggörs också aspekter som eleverna tycker är viktiga för att samtalen ska 

bli bra. Elever lyfter på olika sätt trygghet i gruppen, att fördela ordet mellan alla och att 

anpassa talet så att alla förstår.  

I dessa frågor har också eleverna möjlighet att uppmärksamma läraren på vad de inte 

är nöjda med. En elev önskar se mindre grupper och en annan att fördelningen mellan 

spin-elever och litteraturelever skulle vara jämn. En tredje elev efterlyser mer 

engagemang i samtalet. En fjärde elev vill att de i samtalet ska diskutera åsikter mer 

istället för att bara dela med sig av dem och att de ska våga lämna frågorna och prata om 

andra saker.  

Dessa frågor kan inte ses som ett uttömmande svar på hur samtalen föll ut men de 

ger en fingervisning. De frågor läraren behöver ställa sig är om det är troligt att 

eleverna, i svaren till frågorna, pekar på brister i lika stor utsträckning som behållningar 

av samtalen och om eleverna är tillräckligt rustade för att upptäcka samtalens potential 

och i förlängningen brister. Dessutom bör läraren fråga sig om det eleverna vill förändra 

till nästa samtal stämmer överens med den avsikt hen har med samtalet.  

Innan lektionen avslutas samlas alla elever i klassrummet. Där ombeds varje grupp 

delge övriga elever och lärare något från samtalet. Även här finns möjlighet att stämma 

av hur samtalen har fallit ut. Möjligheten finns för läraren att problematisera det som 

eleverna lyfter i klassrummet men detta måste i sådana fall göras med finess. Läraren 

har visat stor tilltro till elevernas förmåga att föra givande litteratursamtal i och med att 

de har genomfört samtalen utan lärares närvaro. Det är då viktigt att hålla fast vid denna 

hållning. Att i en helklassituation i för stor utsträckning ifrågasätta elevernas slutsatser i 

samtalen kan upplevas som tillrättavisande och undergräva elevernas tro på sin förmåga. 

7.3 Framtida forskning 

De integrerande litteratursamtalen inbjuder till studier med ett flertal olika inriktningar. 

En effektstudie av de integrerande litteratursamtalen som omfattar ett eller flera av 

undervisningens huvudsyften skulle visa på de integrerade litteratursamtalens reella 

resultat. Ett huvudsyfte skulle kunna vara integration, dvs. att se sig själv i den andra 
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och att minska det upplevda avståndet mellan elever från de olika grupperna. Effekten 

skulle kunna studeras under en längre period för att se hur den avtar, förstärks eller inte 

påverkas över tid. 

En studie av hur talutrymmet fördelas under litteratursamtalen vore värdefull med 

utgångspunkt i Langers (1995: 170) framhållande av vikten av att alla deltar fullt ut i 

litteratursamtalen. Med tanke på den inom grupperna varierande förmågan att uttrycka 

sig på och förstå svenska är det troligt att eleverna deltar i olika utsträckning. 

Språkförbistringar antas också förekomma som gör att samtalen inte når sin möjliga 

potential. Att utarbeta förslag eller riktlinjer för hur talutrymmet kan fördelas jämnare 

eller hur kommunikationen kan förbättras utifrån rådande förutsättningar vore ett 

värdefullt bidrag till undervisningsmetoden. 

En studie som, till skillnad från denna, tar hänsyn till vad eleverna finner för 

behållning med de integrerande litteratursamtalen skulle kunna bidra med en 

förklaringsgrund till hur litteratursamtalen utvecklas. En sådan förståelse skulle vara 

givande för att diskutera samtalens utfall med tanke på att de förs nästintill helt utan 

lärarens deltagande. Visar det sig att lärare och elever ser olika huvudsakliga mål med 

undervisningen kan de genomförda samtalen belysas mot denna bakgrund.  
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