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Den här artikeln handlar om studier av litteratur-
samtal som arbetsform i grundskolans senare års-
kurser. Att samtala om litterära texter i skolan kan 
ses som ett sätt att bearbeta den litterära läsningen 
och som ett sätt att utveckla elevers förståelse och 
behållning av texten i vid mening. Artikeln handlar 
därför också om den litterära kompetensen, vilket 
syftar på individens möjlighet att läsa litteratur 
på specifikt litterära villkor. En bärande tanke i 
det följande resonemanget är således att det här 
med att läsa litterära texter är något speciellt – en 
handling som kräver en speciell förmåga – och att 
litteraturläsning således står för något kvalitativt 
annorlunda än att läsa texter av andra slag, såsom 
tidningsartiklar, lärobokstexter eller sakorienterade 
skoluppsatser. Samtidigt är det problematiskt eller 
rentav omöjligt att dra definitiva gränser mellan 
litterära och andra textgenrer, vilket implicerar 
att läsarens läsning bidrar till litterariteten. I 
min kommande avhandling ”Litteratursamtal i 
grundskolan” undersöks om och på vilket sätt den 
här förmågan eller kunskapen kan stimuleras och 
utvecklas i lärarledda diskussioner om texter som 
läses inom ramen för svenskundervisningen.

Som en förberedelse för avhandlingsstudien 

genomfördes under våren 2007 en pilotstudie 
(Tengberg under utgivning). Förutom den ka-
raktäristiska rollen som prövning av projektets 
teori- och metodarsenal, är syfte och frågeställning 
desamma för pilotstudien som för avhandlingen 
i stort.1 Den här artikeln handlar i första hand 
om några av utgångspunkterna för att bedriva 
forskning med litteratursamtalet som studieobjekt. 
Dessa utgångspunkter gäller därför i stor utsträck-
ning både pilotstudien och avhandlingsstudien. 
Därefter diskuteras också några aspekter av re-
presentativitet och generaliserbarhet i anslutning 
till den analysmetod som jag kommer att använda 
i avhandlingen. I slutet av artikeln beskriver jag 
proceduren för datainsamling i pilotstudien res-
pektive avhandlingsstudien och jag ger också en 
summerande beskrivning av pilotstudiens resultat 
och diskuterar några eventuella didaktiska konse-
kvenser. 

Syfte
Avhandlingsarbetet ”Litteratursamtal i grundsko-
lan” syftar till att beskriva och förklara hur samtal 
om litterära texter i grundskolans senare år kan 
skapa förutsättningar för lärande i form av utveck-
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lad textreception och utvecklad förmåga att läsa 
litterär text som just litterär text. Studien undersö-
ker därför s.k. texttolkande samtal (Hultin 2006), 
dvs. samtal som har som särskilt syfte att beröra 
och utveckla hur eleverna förstått eller tolkat den 
lästa texten. I analysen tas begrepp som läsarter 
(Riffaterre 1979/1993; Stierle 1980 m.fl.) och 
lässtrategier (utifrån Torells 2002 kompetensbe-
grepp) till hjälp för att försöka förstå hur samtalen 
orienterar deltagarna mot olika förhållningssätt 
till texten och till läsningen av den. Med läsarter 
syftas här på teoretiska abstraktioner av sätt att läsa 
texten eller sätt att förhålla sig till textens olika exis-
tensformer. Lässtrategier däremot handlar om hur 
läsaren konkret och empiriskt gör för att förstå sig 
på och uttala sig om texten. Användningen av de 
båda begreppen kan ses som ett sätt att analytiskt 
operationalisera den litterära kompetensen.

Några utgångspunkter för studien

Tal om litteratursamtal 
När det gäller själva bakgrunden till varför jag 
kommit att uppfatta frågan om litteratursamtalens 
funktion som särskilt intressant, så spelar det före-
kommande talet om litteratursamtalet en viktig roll. 
I svensk litteraturdidaktisk forskning, i debatten 
om skolämnet svenska liksom i lärarutbildningens 
kurser har det under ett tio- eller femtontal år talats 
allt flitigare om litteratursamtal (eller ibland och 
något mer generellt ”dialogiska läroprocesser”) 
som en särskilt användbar eller förtjänstfull arbets-
form i skolans litteraturundervisning (Svensson 

1988; Molloy 2002; Wolf 2002; Bergöö 2005; 
Olin-Scheller 2006; Schmidl 2008).2 Huruvida 
detta är en trend eller en uppfattning som i en eller 
annan mening alltid funnits kan säkert diskute-
ras. Iakttagelsen från min sida är förstås delvis en 
personlig reflektion och följer av ett riktat intresse 
för frågan om hur litteraturundervisningen kan 
eller bör se ut. 

Samtidigt är det ett faktum att intresset för 
samtalet som arbetsform i skolan och som social 
och meningsskapande process har blivit särskilt 
påtagligt de senaste två decennierna. Begrepp som 
”flerstämmighet” och ”deliberativa samtal” har 
i svensk/nordisk pedagogisk forskning spelat en 
framträdande roll både på ett ämnesövergripande 
plan (Dysthe 1996, 2003; Englund 2000, 2005) 
och riktat mot litteraturundervisningen specifikt 
(Molloy 2002; Hultin 2006). Nyläsningar av 
dialogteoretiska och språkfilosofiska storheter som 
Bakhtin, Volosinov och Vygotskij har delvis mar-
kerat riktlinjen för dessa studier. En sådan teoretisk 
grund förbinder också dessa studier till bredare 
internationella trender i pedagogisk forskning. Där 
talas t.ex. om en social, en lingvistisk och en inter-
aktionell vändning (Lindwall 2008; Erickson 2006) 
under de senaste decennierna, d.v.s. studier som i 
huvudsak betonar språkets och de kommunikativa 
processernas fundamentala roll för individens och 
för gruppens lärande. Forskning om klassrums-
interaktion och en accentuering av lärandets 
situerade natur spelar likaså en allt större roll. Vid 
sidan av den socialkonstruktivistiska jordmånen 
för dessa studier finns bland de svenska/nordiska 
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samtalsorienterade studierna också en bakgrund i 
kritisk teoribildning med emancipatoriska syften. 
Det talas t.ex. om att samtalandet skall realisera 
en ”demokratisk potential” i klassrummet. Med 
dialog som processmål och med en inflytelserik 
teori om lärande som ett socialt och språkligt tilläg-
nande har samtalsmetoden i skolan alltså kommit 
att bli ett allt populärare studieobjekt.

Detta är gott och väl, men det säger inte så 
mycket om litteratursamtalens möjlighet att också 
bidra till utvecklingen av mer ämnesspecifika mål, 
såsom särskilda insikter om litteratur och littera-
turläsning. Den litteraturdidaktiska forskningen 
exponerar återkommande litteraturundervisning-
ens dilemman. Somliga är nya, andra gamla och 
välkända. Lösningen på dessa dilemman stavas inte 
sällan fler samtal om texten, eller mer av ”dialo-
giska läroprocesser”.3 Det är möjligen rätt tänkt, 
men problemet är att det saknas empirisk grund 
för de lärandekvaliteter som litteratursamtalet 
gärna förknippas med. Fyra större svenska studier 
ägnar sig helt eller delvis åt att studera litteratur-
samtalet som fenomen (Elmfeldt 1997; Eriksson 
2002; Thorson 2005; Hultin 2006). Ingen av 
dessa har dock som huvudsakligt mål att belägga 
vad eleverna kan tänkas lära sig genom att delta 
i dylika samtal. Det är det därför tänkt att min 
studie skall försöka ge ett svar på.

I amerikansk forskning finns det däremot ett 
antal forskargrupper som ägnat en rad studier åt 
att försöka förklara litteratursamtalets potential 
att utveckla elever som läsare. Det handlar dels 
om studier som med hjälp av kvantitativa mått på 

turtagning, på andel yttranden som eleverna står 
för, på särskilda frågekonstruktioner eller särskilda 
kategorier av elevinlägg försöker skilja på bra och 
dåliga samtalsmetoder (Marshall, Smagorinsky & 
Smith 1995; Chinn & Anderson 1998; Chinn, 
Anderson & Waggoner 2001; Almasi, Flahavan 
& Arya 2001; Wilkinson 2007). Men det finns 
också några studier som koncentrerar sig på kva-
litativa aspekter och som gör utförliga analyser på 
både strukturell och innehållslig nivå (Roberts & 
Langer 1991; Parsons 2004). Ofta är dock den re-
ceptionsteoretiska förankringen svag och forskarna 
diskuterar sällan vilken roll den litterära texten 
spelar för elevernas reception och för samtalets 
utveckling. Vilket leder mig in på nästa avsnitt, 
som handlar just om texten.

Texten också en aktör 
En utgångspunkt som blivit viktig i min studie är 
nämligen att lyfta fram textens funktion i läsakten. 
Enligt Wolfgang Iser (1978) förbereds den litterära 
läsningen redan i de strukturer och strategier som 
texten använder sig av. Texten utpekar med olika 
medel ett antal sociala, historiska och ideologiska 
referensramar samtidigt som den gör bruk av lit-
terära konventioner och verkningsmedel. Men det 
måste till en läsare för att sätta sådana referenser 
och litterära tilltal i spel. Texten utgör en potential 
och är ofullständig; dess mening och betydelse 
realiseras först i läsarens läsning. 

För att förstå mötet mellan text och läsare räcker 
det emellertid inte att fråga vem som läser utan 
också vad som läses. Det är ingen överdrift att 
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påstå att socialisationsteoretiska perspektiv på 
litteraturläsningen intagit en särställning inom 
svensk litteraturdidaktisk forskning de senaste två 
eller tre decennierna.4 Frågan om textens aktiva 
roll har hamnat i skuggan och det har också frågan 
om litteraturläsning som en särskild förmåga eller 
kompetens gjort.5 Istället har läsarens personlighet 
och livserfarenheter setts som avgörande för hur 
mötet mellan text och läsare utfaller. De sociali-
sationsteoretiska perspektiven är naturligtvis inte 
oväsentliga, men de är redan tämligen välrepre-
senterade i den befintliga forskningen och de visar 
på en aspekt av litteraturläsandet. I min studie får 
den sociala processen och läsandets sociala situ-
ering representeras av själva samtalet. Genom att 
dessutom lyfta in ett dubbelt receptionsperspektiv 
(Thorson 2005), där både text och läsare ses som 
aktiva parter i interaktion med varandra, kan en 
annan aspekt framträda. Rimligen kommer det 
också att utmynna i didaktiska överväganden av 
ett annat slag.

Detaljanalys nödvändig 
En tredje utgångspunkt handlar om själva analys-
metoden och om vad det är som egentligen skall 
studeras. Ett videoinspelat samtal på ca fyrtiofem 
minuter omvandlas efter mödosamt arbete till 
mellan tio och femton tättskrivna A4-sidor av 
dialogtext. Ambitionen här är att på djupet förstå 
vilka mekanismer i ett sådant samtal som oriente-
rar deltagarna mot olika förhållningssätt till texten 
och till litteraturläsning i allmänhet. Det innebär 
bl.a. att följa hur olika yttranden plockas upp av 

samtalsdeltagarna och blir till underlag för utveck-
lade insikter om text och textläsning. Då räcker det 
följaktligen med ett eller ett par inspelade samtal 
för att fylla en hel avhandling. En sådan analys 
kan låta både detaljer och helhetsperspektiv träda 
fram, vilket fyller en viktig vetenskaplig funktion. 
Roberts & Langer (1991) liksom Thorson (2005) 
har genomfört studier av det slaget. Samtidigt är 
det väsentligt att nå bortom några av fallstudiens 
naturliga begränsningar för att få möjlighet att 
göra jämförelser mellan flera olika samtal kring 
samma text, studera hur flera olika lärare tar sig 
an samma text i diskussioner med sina respektive 
klasser liksom att göra jämförelser mellan grupp- 
och helklassamtal. För det behövs ett större antal 
samtal.

Ett större urval leder till att analysen måste göra 
avkall antingen på detaljnivå eller på helhetsnivå, 
och i mitt fall har valet fallit på att göra det senare. 
Om det är samtalets mekanismer som står i fokus 
för undersökningen kommer man inte långt med 
ytliga och sammanfattande kommentarer av en 
större mängd analysenheter. Det skulle också skapa 
problem med de studerade fallens representativitet 
och med studiens möjlighet till generaliserbarhet. 
Istället är det enskilda funktioner i samtalen som 
måste lyftas fram, funktioner som på olika grunder 
kan antas ha en särskild betydelse för vilka förhåll-
ningssätt som eleverna kommer att utveckla till 
texten och till läsningen av texten. 

Sådana grunder utgörs naturligtvis av teoretiska 
argument, men det handlar också om kopplingar 
till befintlig empirisk litteraturdidaktisk forskning 
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och dess utsagor om de kritiska aspekterna av att 
utveckla den litterära kompetensen. En betydande 
roll spelar också en lång rad både före detta och 
nuvarande lärarkollegors berättelser i olika sam-
manhang om vad de uppfattar som betydelsefullt i 
undervisningen, liksom min egen erfarenhet både 
av att delta i och att leda samtal av det här slaget. 
Om dessa funktioner skall förstås i sitt samman-
hang och om elevernas handlingar och yttranden 
skall kunna förstås som deras egna tolkningar av 
och orienteringar mot vad kamraterna och läraren 
säger och hur de agerar, så kan sekvenserna i trans-
kripten inte studeras som exempel på en vagt sam-
manhängande helhet. Tvärtom bör de förstås som 
detaljerat återgivna exempel på en mångbottnad 
och många gånger ganska motsägelsefull helhet. 

Det har således framstått som mest relevant i 
relation till mitt forskningssyfte att samla in data 
från ett större antal samtal och välja ut exempel 
på funktioner som återkommer eller som före-
faller vara särskilt betydelsefulla i sina specifika 
sammanhang.

Detta talar naturligtvis inte emot det allmänna 
behovet av fler djupanalyser av enskilda litteratur-
samtal eller av översiktliga analyser gjorda på en 
större mängd samtal. I mitt analysarbete reflekterar 
urvalet en ambition att beskriva och förklara me-
kanismer i samtalen snarare än att ge sammanfat-
tande intryck av samtalet/samtalen som helhet. 
Först därigenom blir det möjligt att argumentera 
för varför vissa sekvenser eller funktioner kan för-
stås som signifikanta för samtalandets möjlighet 
att bidra till utvecklad reception av texten och 

utvecklad litterär kompetens.

Representativitet, generaliser-
barhet: Att välja empiri
Detta betyder att de resultatkategorier (funktio-
ner) som jag diskuterar alltså inte är representativa 
för vad som sker i alla litteratursamtal, varken i 
Sverige, på den studerade skolan eller ens i den 
studerade lärarens olika samtal. Faktum är att 
funktionerna inte ens behöver vara representativa 
för vad som sker i det enskilda, inspelade samtal 
som ett exemplifierande excerpt är hämtat från. 
Det vore snarare ett undantag om så vore fallet. 
Det vill säga, dessa funktioner är inte represen-
tativa i kvantitativ bemärkelse. Något numeriskt 
mått på vad som är representativt på den här 
komplexitetsnivån är knappast heller möjligt att 
framställa. För att räkna på betydelsebärande en-
heter måste komplexa sammanhang reduceras och 
kodas om till enkla och förutbestämda kategorier. 
Ett sådant förfarande bedömer jag skulle föra mig 
ganska långt från möjligheten att faktiskt besvara 
själva forskningsfrågan (se ovan under rubriken 
Syfte). 

Jag har alltså valt att studera funktioner som i 
både ett teoretiskt perspektiv och ett professions-
perspektiv betraktas som angelägna för att belägga 
hur samtalet möjliggör olika sätt för eleverna att 
förstå och förhålla sig till den litterära texten. Ur-
valets representativitet och studiens möjligheter 
till generaliserbarhet, eller överförbarhet, bygger 
således inte på hur ofta en viss funktion upp-
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träder i samtalen, utan på styrkan i de teoretiskt 
och empiriskt grundade argument som beskriver 
funktionens betydelse.

Samtidigt realiserar urvalet ett påtagligt mått av 
forskarsubjektivitet, eftersom en annan forskare, 
givet samma teoretiska och erfarenhetsbaserade 
argument, troligen skulle valt andra sekvenser för 
att exemplifiera principerna. Genom det urvalet 
impliceras också en annan bild av helheten. S.k. 
kvalitativ forskning, som studerar ett fåtal sek-
venser ur ett betydligt större material, riskerar 
därmed bli ”anekdotisk” (Silverman 1993). Det 
partikulära får representera helheten i fler avseen-
den än vad forskaren tänkt sig. Ett sätt att möta 
ett sådant hot torde vara att regelmässigt klargöra 
på vilka grunder olika sekvenser valts ut liksom 
att återkommande diskutera representativitetens 
gränser.

Datainsamling
I pilotstudien studeras en åttondeklass som tillsam-
mans med sin lärare läser och diskuterar romanen 
Vinterviken av Mats Wahl (1993). Samtalen ge-
nomförs i halvklassgrupper under två olika skeden 
av elevernas läsning. De fyra samtalen har spelats 
in på video och transkriberats helt eller delvis. 
Analysen utgår både från videomaterialet och från 
transkripten och lägger särskild vikt de teoretiska 
begreppen läsarter och lässtrategier såsom analy-
tiska redskap. (Se definition av dessa två begrepp 
ovan under rubriken Syfte.)

Några revideringar av metoden föreligger inför 

kommande datainsamling. En konkret erfarenhet 
från arbetet med pilotstudien är att en romantext 
blir problematisk av flera skäl i ett empirisk-didak-
tiskt sammanhang. En klass måste ges åtminstone 
ett par veckor för att hinna läsa in texten. Därmed 
kommer eleverna troligen ha läst färdigt boken 
vid olika tillfällen (några kommer inte att ha läst 
färdigt den alls medan andra läst ut den snabbt 
och hunnit glömma en del vid tidpunkten för 
samtalet). Ett annat skäl är att romanen är lång 
också för forskaren. En analys som vill inkludera 
hur texten genom sin struktur och sitt unika till-
tal förbereder läsningen använder med fördel en 
kortare text, t.ex. en novell. Det blir också lättare 
att exempelvis be eleverna skriftligen kommentera 
texten som helhet om den är kort och kan läsas 
vid en sittning.

I avhandlingsstudien ingår fyra lärare och tio 
klasser (fem åttor och fem nior). För att kunna 
urskilja vilken roll iscensättningen av texten i 
klassrummet och lärarnas strategier i samtalet 
spelar låter jag alla klasser läsa samma text. Samt-
liga följer också ett likartat upplägg med läsning 
och omläsning av texten, samtal och individuella 
skriftliga kommentarer vid två olika skeden. Några 
av samtalen förs i helklass och några i mindre 
grupper. Därmed blir det möjligt att göra några 
jämförelser både mellan olika didaktiska strategier 
i förhållande till en och samma text och mellan 
samtal i olika stora grupper. Genom de skriftliga 
kommentarerna hoppas jag också kunna belägga 
såväl skillnader mellan elevläsarnas initiala reak-
tioner och deras tankar om texten efter samtalet 
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som konkreta exempel på vilka förhållningssätt till 
texten som samtalen uppmuntrar.

Den teoretiska begreppsapparat som analysarbe-
tet baserar sig på utvidgas i viss mån i avhandlings-
studien. Hur samtalet prioriterar eller uppmuntrar 
olika förhållningssätt till texten liksom hur detta 
hanteras av eleverna är fortfarande två centrala 
frågeställningar. Men de teoretiska definitioner 
som används för att beskriva exempelvis samtalets 
läsarter kommer att utvecklas ännu mer i avhand-
lingen och inkludera fler aspekter och nyanser än 
i pilotstudien.

Tre aktörer som bidrar till att 
möjliggöra lärande
I pilotstudien skiljer jag på tre olika kategorier 
av deltagare och beskriver hur dessa på olika sätt 
uppmuntrar till eller prioriterar särskilda förhåll-
ningssätt till text och läsning. De tre kategorierna 
(läraren, texten och eleverna) studeras utifrån 
funktioner som de fyller i samtalet och som kan 
antas ha betydelse för vilket slags lärande som 
möjliggörs. Särskilt viktigt har det varit att studera 
vilka läsarter som prioriteras av i tur och ordning 
läraren, texten och eleverna i olika sekvenser av 
samtalen. Likaså har jag försökt beskriva vilka läs-
strategier som eleverna tillämpar, eller annorlunda 
uttryckt vilken slags litterär kompetens (Torell 
2002) de gör bruk av.

Studien visar bl.a. att lärarens frågekonstruktio-
ner ofta blir normerande för de läsarter eleverna 
ger uttryck för i samtalet. Genom att peka ut re-

ferentialiteter och särskilda områden eller aspekter 
som eleverna förväntas uppmärksamma i texten 
sätter läraren därmed sin prägel på det möjliga 
lärandet. I några av de inspelade samtalen spelar 
t.ex. en mimetisk läsart (Riffaterre 1979/1993) en 
framträdande roll i lärarens didaktiska gestaltning. 
Den mimetiska läsarten uppmärksammar textens 
handlingsplan till förmån för dess betydelseplan. 
En tonvikt på frågor om textens händelseförlopp 
och karaktärernas plats i berättelsen gör att sam-
talet sällan kommer att handla om vad det hela 
kan betyda. Efter ett av de inspelade samtalen 
utpekar läraren själv detta som något hon velat 
göra annorlunda. 

Eleverna uppvisar i några skeden en tendens till 
att ifrågasätta texten utifrån en framställningsmed-
veten (Elmfeldt 1997) reception. Det betyder att 
de urskiljer texten såsom en författarens konstruk-
tion och förhåller sig kritiskt till denna. Däremot 
behöver de mer vägledning för att också utveckla 
detta till en tolkande och kritisk läsart (Eco 1979), 
i vilken läsaren kommer till medvetande om den 
betydelse som han eller hon själv spelar för rekon-
struktionen av texten. En didaktisk reflektion be-
rör alltså frågan om hur läraren kan lotsa eleverna 
vidare från detta första lovande steg.

Textens ogrammatiskheter (Riffaterre 1990), dvs. 
textställen som av olika skäl framstår som under-
liga och bromsar upp det spontana läsandet, blir 
särskilt uppmärksammade i samtalen. De ter sig 
svårbegripliga för eleverna och blottlägger därige-
nom väsentliga litteraturdidaktiska utmaningar. 
I brist på förståelse för dessa textställens litterära 
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funktioner avvisar eleverna här texten. Flera upp-
lever dem som ”jobbiga” eller ”onödiga” och även 
om läraren i ett av samtalen gör en ansats till att 
diskutera de här textställena såsom funktionella 
sett till romanens berättarform så förblir de ett 
hinder i elevernas betydelsebildningsprocess. Här 
finns det anledning att fundera över hur ett didak-
tiskt välgrundat stöd för eleverna kan se ut inom 
ramen för litteratursamtalet.

Slutligen uppmärksammar pilotstudien också 
i några skeden en tämligen skarp polarisering 
mellan några av pojkarna och några av flickorna. 
Diskussionen berör i det här skedet textens genus-
praktiker och splittringen i samtalsgruppen går att 
förstå både som en social och som en receptions-
grundad effekt. För läraren blir textens såväl som 
samtalets genuspraktik därför både en etisk och 
en receptionsteoretisk fråga.

Flera litteraturdidaktiska utmaningar, av både 
teoretisk och praktisk art, blottläggs alltså i pi-
lotstudien. Till de teoretiska kan t.ex. nämnas att 
bruket av andra läsartsteoretiska begrepp sätter ett 
nytt fokus på elevernas interaktion med texten. 
I den svenska och nordiska litteraturdidaktiska 
forskningen har Louise Rosenblatts efferenta (kon-
ceptuella) och estetiska (genomlevande) läsarter 
(Rosenblatt 1978) utgjort en i det närmaste stå-
ende grund för receptionsanalyser. Men det finns 
alltså andra teoretiska redskap som är värda att ta 
i didaktiskt bruk. De alternativa läsartsbegreppen 
kan också visa på intressanta aspekter av elevers 
läsning och av litteraturundervisningen, aspekter 
som inte framträder genom Rosenblatts begrepp. 

Till de praktiska utmaningarna hör frågor om hur 
ett samtalsbaserat stöd kan se ut för välgrundade 
utmaningar av elevers textförståelse och lässtrate-
gier. Studien kan anses fylla sin didaktiska relevans 
i den mån den bidrar till att utveckla ett kritiskt 
reflekterande och ett teoretiskt och empiriskt 
grundat förhållningssätt till samtal om litterära 
texter i skolan.
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Noter

1  Några av resultaten från pilotstudien kommer att användas som 
analytiska hypoteser i avhandlingsstudien, men det empiriska 
materialet från pilotstudien ingår inte explicit i avhandlings-
studien. Däremot hör de båda studierna ihop som två faser i ett 
och samma forskningsprojekt. Datainsamling till avhandlings-
studien genomförs under hösten 2008.

2  Två utländska böcker om litteraturundervisning, som troligen 
bidragit mycket till svenska forskares övertygelse om litteratur-
samtalens värde, är Aidan Chambers Böcker inom oss (1993) och 
Judith Langers Envisioning Literature (1995).

3  Se t.ex. avhandlingar av Olin-Scheller (2006) och Ewald 
(2007). En utförligare diskussion ges i Helen Schmidls (2008) 
avhandling, som egentligen inte handlar om litteratursamtal, 
men där samtal ingår som ett sätt att samla in empiri om 
elevernas reception av ett antal lästa romaner. Schmidl radar 
upp en mängd problem som präglar de samtal hon observerar. 
De är ofta ”förhörslika” (s. 313), lärarna hastar vidare när de 
egentligen borde stanna upp och utveckla ett resonemang, 
antingen är samtalen faktacentrerade eller så ges eleverna alltför 
stort utrymme att styra samtalets inriktning, vilket resulterar i 
att man lämnar texten för att stället ge sig ut i elevernas privata 
erfarenheter. Eleverna bygger, enligt Schmidl, inte vidare på 
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varandras yttranden och många av dem förefaller ”lida brist 
på textanalytiska redskap” (s. 317). Trots detta tycks hon inte 
ge upp tanken på att samtalandet skulle kunna fylla en viktig 
funktion. Att diskutera texter innebär, hävdar hon – dock 
utan att särskilt ingående ha studerat saken hävdar jag –, att 
eleverna kan ”hjälpa varandra i det fortsatta skapandet av fö-
reställningsvärldar” (s. 320). Hon konstaterar också att det är 
en stor utmaning för lärare att kunna stimulera elever i deras 
litteraturläsande och utifrån deras specifika förutsättningar, 
liksom att på samma gång arbeta både individcentrerat och 
dialogiskt. ”Kanske skulle”, skriver hon sen, ”boksamtal av 
den form jag nämnde i kapitel I, så kallade deliberativa samtal, 
kunna vara en fungerande modell.” (s. 322) Att hålla fast vid 
idén om litteratursamtalet som en värdefull metod på det här 
sättet är föga unikt för Schmidls avhandling. Kanske är det också 
både logiskt och didaktiskt rätt tänkt, men ur ett vetenskapligt 
perspektiv är det i någon mening problematiskt att studie efter 
studie visar hur samtalen i klassrummen antingen fallerar eller 
uteblir, samtidigt som man unisont fortsätter att hävda hur 
värdefulla samtalen kan vara.

4  Pedagogiska gruppens studier har präglat och präglar fortfa-
rande forskningen om litteraturundervisning i Sverige. Deras 
perspektiv och metod (erfarenhetspedagogiken) lägger i första 
hand vikt vid läsningen som en social och psykologisk process. 
Läsarens socialisation och identitet lyfts fram som avgörande 
för att förstå läsakten och läsningens effekter (se t.ex. Malmgren 
1986, 1997). Se också Arwedsson (2006) för en utförlig diskus-
sion om PG:s verksamhet.

5  Torell (2002) diskuterar problematiken med att bortse från 
att litteraturläsning också är en förmåga som kan tränas och 
utvecklas. Med utgångspunkt i ett bakhtinskt perspektiv på 
den dialogiska relationen mellan en läsare och ett främmande 
subjekt i texten försöker han utveckla en modell för den litterära 
kompetensen, som bl.a. går bortom Cullers (1975/1993) defi-
nition.Ämnesformering, professionsprocesser och reformer


