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Abstract: 
 
Denna studie undersöker vilka läsarter gymnasieelever intar på egen hand och med 
stöttning i litteratursamtal. Studien grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande genom att undersöka hur stöttning och kommunikation bidrar till att elever 
kan inta och utveckla att inta olika läsarter. Kunskapskraven för svenskämnet i 
gymnasieskolan ställer krav på att elever ska kunna inta olika förhållningssätt till 
skönlitterära texter och det är svenskundervisningens ansvar att ge eleverna 
förutsättningar att bemöta kunskapskravens efterfrågan på läsarter. Metoden för 
studien är kvalitativa litteratursamtal med gymnasieelever från studie- och 
yrkesförberedande program som läser Svenska 1 och Svenska 3. Det föregående 
examensarbetet undersökte läsarter inom tidigare svensk forskning om läsarter. 
Det arbetet visade att det verkar finnas en diskrepans mellan vilka läsarter elever 
intar i svenskundervisningen och vilka som efterfrågas av styrdokument och 
nationell examination. Därför undersöker denna studie vilka läsarter som elever 
intar i litteratursamtal, både med och utan stöttning.  
 
Resultatet visar att gymnasieelever överlag intar de flesta läsarter med enkelhet 
eller i viss utsträckning. Resultatet visar också att stöttning är ett viktigt verktyg för 
att få eleverna att fördjupa sina resonemang och få dem att inta flera läsarter. Det 
finns dock skillnader för vilka läsarter de intar beroende på vilken program och 
vilken kurs de läser. De läsarter som elever intar utan stöttning skiljer sig beroende 
på vilken svenskkurs de läser. För de läsarter eleverna intar när de stöttas består 
skillnaden i om det går ett studie- eller yrkesförberedande program. Styr-
dokumenten gör ingen skillnad beroende på programtillhörighet, vilket innebär att 
det finns ett möjligt didaktiskt problem. För att synliggöra ett sådant didaktiskt 
problem behövs mer empirisk forskning på området med liknande upplägg – att 
undersöka gymnasieelevers förutsättningar att inta läsarter i svenskundervis-
ningen. 
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1. Inledning 
 
Skönlitterär läsning i gymnasieskolan innefattar många olika perspektiv som lärare 
behöver förhålla sig till. Som lärarstudent drivs jag av att förstå läsningens innebörd i 
svenskämnet i gymnasieskolan ur ett helhetsperspektiv; vad styrdokument säger om 
vilken typ av läsning som krävs av eleverna, vilken läsart som nationell examination 
efterfrågar, hur elever läser texter utan uppgiftsinstruktioner, hur elever kan anpassa sin 
läsning efter lärares instruktioner och speciellt vilka möjligheter som eleverna ges att 
uppnå de färdigheter som efterfrågas i styrdokument och nationell examination. Utöver 
det tillkommer lärares erfarenhet och föredragna arbetssätt som ytterligare påverkar 
läsningen i svenskämnet.  
 
I examensarbete 1, som är en litteraturstudie och utgör en grund för detta examens-
arbete, sammanställdes svensk forskning kring läsarter med olika inriktningar 
(Söderqvist, 2020). Läsart är det begrepp som används för att beskriva förhållningssätt 
till texter. Tengberg beskriver läsart som ”de tolkningskonventioner eller förhållnings-
sätt som möjliggör och begränsar själva urskiljandet av texten” (Tengberg, 2011, ss. 
193–194). Att aktivera eller inta en läsart innebär att läsaren fokuserar på en specifik 
aspekt av texten. Det kan vara handlingen, hur texten relaterar till omvärlden eller vad 
författarens intentioner med texten är. I den föregående litteraturstudien undersökte 
jag de läsarter som tidigare forskning har identifierat i elevtexter, nationell examination, 
läromedel, lärarintervjuer och litteratursamtal. I den tidigare svenska läsartsforskningen 
har forskarna konstruerat nya läsartsbegrepp i fem av sex fall, vilket har resulterat i 16 
nya läsartsbegrepp för skönlitterär läsning och fyra läsartsbegrepp för sakprosaläsning. 
Dessa har sedan systematiserats av mig och sorterats in i fyra kategorier: litterära 
läsarter, innehållsorienterade läsarter, subjektsorienterade läsarter och utomtextuella 
läsarter (se kap 3.1). En viktig slutsats av min metastudie var att nationell examination 
efterfrågar litterära, subjektsorienterade och utomtextuella läsarter (Nilson, 2017), 
medan skolundervisningen tycks gynna främst innehållsorienterade läsarter (Johansson, 
2015; Tenberg, 2011). Skulle dessa fynd vara representativa för svensk skola utgör det 
naturligtvis ett allvarligt didaktiskt problem. Om läsarter som krävs för att klara av 
nationell examination inte gynnas i undervisningen i svenskämnet finns anledning att 
tro att det finns en diskrepans som missgynnar elevernas läsförmågor, läsutveckling och 
deras förutsättningar för att klara nationell examination. Läsartsforskningen är ett 
relativt nytt intresseområde inom den svenska skolforskningen och antalet empiriska 
studier är därför än så länge begränsat. Det går därför inte att säga att den möjliga 
diskrepansen som upptäcktes i litteraturstudien är representativ för svensk skola. 
Tidigare forskning visar att yngre åldrar tenderar att ha svårt att inta flera läsarter i 
litteratursamtal och elevtexter och det finns därför utvecklingsmöjligheter genom att 
genomföra ytterligare empiriska studier på området. 
 
Denna studie har tillkommit med anledning av den tidigare forskningen kring läsarter 
och upptäckterna från den tidigare litteraturstudien. En upptäckt var att svensk-
undervisningen möjligtvis inte sker i samverkan med styrdokumentens och nationell 
examinations krav på läsarter. För att få en uppfattning om hur svenskundervisningen 
ger möjligheter till olika slags läsning är det intressant att anta ett elevperspektiv, då 
eleverna är de som medverkar i undervisningen och är de som absorberar de kunskaper 
som undervisningen erbjuder. Skönlitterär läsning är centralt i svenskämnet i gymnasie-
skolan och eleverna förväntas utveckla färdigheter och kunskaper inom skönlitteratur 
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och de ska kunna använda skönlitteratur för självinsikt och relatera den till egna 
erfarenheter och till omvärlden (Skolverket, 2019). Det skrivs fram i såväl ämnets syfte 
som kunskapskraven för de tre svenskkurserna. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla 
kunskaper och färdigheter inom skönlitteratur i undervisningen, vilket forskningen om 
läsarter bidrar med att synliggöra. Eleverna ska utvecklas genom utbildningen och 
kunna nå mer avancerade läsfärdigheter och kunskaper i Svenska 3. Det bör därför 
finnas en progression från Svenska 1 till Svenska 3 gällande hur eleverna förväntas inta 
läsarter.  
 
Det är inte klarlagt hur elever intar eller aktiverar olika läsarter, vilket också behöver 
studeras. Svenskämnet syftar att utveckla eleverna att se skönlitteratur ur olika 
perspektiv, men det sker sällan genom att påtala för eleverna att anta olika perspektiv. 
Eleverna behöver stöttning för att utveckla fler perspektiv och därmed kunna inta olika 
läsarter som fyller det enskilda syftet i undervisningen, och i förlängningen bemöter de 
krav som styrdokument och nationell examination ställer. Läroplanerna är konstruerade 
med en tydlig progression för läsarter och de visar att utvecklingen sker stegvis (se kap 
2.1). En vanlig undervisningsmetod för att utveckla läsarter är litteratursamtal, där 
dialogen blir central för lärande och att utveckla tankar. Det krävs dock att läraren är 
medveten om läsartsbegreppet för att kunna stötta eleverna att inta nya läsarter. Ett 
aktivt arbete med läsarter i litteratursamtal genom stöttning är framgångsrikt för att 
elever ska utveckla förmågor att kunna inta olika läsarter. 
 
I den litteraturstudie som föranleder denna studie framkom att litteratursamtal i stor 
utsträckning efterfrågar innehållsorienterade läsarter och att elever själva valde att inta 
innehållsorienterade läsarter när de kommenterade en skönlitterär text (Tengberg, 
2011). Styrdokumenten för gymnasiets svenskkurser kräver emellertid att eleverna ska 
kunna inta alla fyra läsarter (se kap 2.1). Även nationell examination efterfrågar tre av 
fyra läsarter; alla utom de innehållsorienterade läsarterna (se kap 2.2). Det verkar därför 
finnas en diskrepans mellan de läsarter som eleverna själva intar och styrdokumentens 
och nationell examinations efterfrågan. Det är svenskundervisningens ansvar att 
eleverna tränas i de förmågor som efterfrågas i styrdokument och nationell 
examination. Om styrdokumenten inte efterlevs, finns ett allvarligt didaktiskt problem. 
Denna studie ska undersöka om det finns tendenser till att ett sådant problem existerar. 
Mitt första examensarbete antydde visserligen att det finns en diskrepans mellan vilka 
läsarter elever aktiverar och vilka läsarter som styrdokument och nationell examination 
efterfrågar. Det resultatet är nödvändigtvis inte representativt i en större utsträckning 
eftersom de olika forskningsstudierna hade vissa begränsningar. Tengberg (2011) 
genomförde sin studie av läsarter i litteratursamtal i högstadieklasser och Asplund 
(2010) genomförde sina litteratursamtal med fordonselever på gymnasiet. Ingen av de 
tidigare studierna har hittills jämfört flera årskurser i gymnasieskolan eller flera olika 
gymnasieprogram. Eftersom tidigare forskning inte fokuserar på flera årskurser i 
gymnasieskolan är det i denna studies intresse att i första hand undersöka om läsarter 
utvecklas under svenskkurserna i gymnasiet, och i andra hand om studieförberedande 
och yrkesförberedande program ger samma förutsättningar för att inta olika läsarter. 
Ett resultat som visar att styrdokumenten efterlevs är att de elever som läser Svenska 1 
kan inta de läsarter som är efterfrågade i kunskapskraven i den kursen och att de elever 
som läser Svenska 3 ska kunna inta alla läsarter. Om styrdokumenten inte efterlevs 
behöver undervisningen utvärderas och förändras. Om resultatet i denna studie är väl i 
linje med styrdokumenten kan diskussionen om att elevernas läsförmågor sjunker få ett 
nytt motargument. Denna studie undersöker därför elevernas förmåga och beredskap 
att inta olika läsarter genom litteratursamtal. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka vilka läsarter (litterära, innehållsorienterade, 
subjektsorienterade, och utomtextuella) elever i gymnasieskolan visar förmåga att inta 
och hur väl det stämmer överens med gymnasieskolans styrdokument. Syftet är också 
att undersöka hur processen för aktiverande av läsarter går till med koppling till ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande. Den kunskapen kan bidra med att didaktiskt 
utforma en undervisning som ger elever verktyg att få en fördjupad förståelse för 
skönlitterära texter och att bemöta efterfrågan på läsarter från olika aktörer. För att 
besvara syftet har följande frågeställningar formulerats: 
 

• Vilka läsarter intar gymnasieelever självmant efter läsning av en skönlitterär 
text? 

• Vilka läsarter har gymnasieelever lätt eller svårt för att inta när läsarter stöttas 
av en samtalsledare? 

• Vilka skillnader i läsarter som eleverna intar blir synliga beroende på elevernas 
årskurs och/eller om de går ett studie- eller yrkesförberedande program?  

2. Bakgrund och tidigare forskning 
 
I detta avsnitt presenteras styrdokument för svenskkurserna i gymnasieskolan samt 
tidigare forskning om läsarter. Läsartsforskningen som är representerad är svenska 
studier och endast inom skönlitteratur. Studierna har sammanfattats för att ge en 
överblick. Mer ingående beskrivningar finns i den föregångna litteraturstudien 
(Söderqvist, 2020).  
 

2.1 Styrdokument 
 
Läsningens roll i skolundervisningen är styrd av vad styrdokumenten beskriver att dess 
roll ska vara. Skönlitteraturens roll är central i svenskämnet, vilket är tydligt redan i 
introduktionen för svenskämnets kursplan. Där förklaras att språk och litteratur är 
kärnan i svenskämnet och att: ”[g]enom språket kan människan uttrycka sin personlig-
het, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär 
hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv” (Skolverket, 2019). Läsning 
av skönlitteratur betonas där inte bara bidra till lärande inom svenskämnet i form av 
mätbara kunskaper, utan även för personlig utveckling, social utveckling och kunskaper 
om omvärlden. Vidare under ämnets syfte står:  
 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga 
att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både 
skönlitteratur och andra typer av texter. Eleverna ska ges möjlighet att i 
skönlitteraturen se såväl det särskiljande som det allmänmänskliga i tid och rum. 
Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda 
skönlitteratur och andra typer av texter samt film och andra medier som källa 
till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar 
och föreställningsvärldar. […] I undervisningen ska eleverna få möta olika typer 
av skönlitteratur och andra typer av texter samt få sätta innehållet i relation till 
egna erfarenheter, intressen och den egna utbildningen.    

 
    (Skolverket, 2019) 
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Ovan nämnt är undervisningens inkluderande och användande av skönlitteratur som 
medel för lärande och utvecklande. Det finns även krav på elevernas användande av 
skönlitteratur och de kunskaper och förmågor de ska ha tagit med sig från skönlitteratur 
i kunskapskraven. Följande utdrag är endast från kunskapskraven för betyget E och 
gäller skönlitteratur: 
 
Tabell 1. Utvalda kunskapskrav för svenskämnet i gymnasieskolan. 
Svenska 1 Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och 

internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan 
eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom 
att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven 
återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i 
berättandet. 

Svenska 2 Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära 
verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala 
litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och 
diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och 
idéströmningar i samhället. 

Svenska 3 Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre 
eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss 
säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin 
tolkning genom belägg från texterna. 

 
    (Skolverket, 2019) 
 
Ovanstående kunskapskrav visar att eleverna behöver kunna inta olika läsarter för att 
bli godkända i de tre svenskkurserna som läses i gymnasieskolan. I Svenska 1 krävs 
innehållsorienterade läsarter och litterära läsarter. I Svenska 2 krävs litterära läsarter, 
innehållsorienterade läsarter och utomtextuella läsarter. I Svenska 3 krävs främst 
litterära läsarter. Det är de läsarter som är framskrivna i kunskapskraven. För att göra 
en textnära litterär analys av ett tema eller en genre krävs i stor utsträckning även 
innehållsorienterade och utomtexutella läsarter. Utdraget som gäller ämnets syfte 
förutsätter att eleverna kan inta subjektsorienterade läsarter i och med att de ska kunna 
söka sig till skönlitteratur för självinsikt och ska kunna relatera skönlitteratur till egna 
erfarenheter, intressen och den egna utbildningen. I svenskämnets syfte och kunskaps-
krav finns de fyra läsarterna representerade, vilket innebär att utbildningen ska ge elever 
förutsättningar att inta dem. 
  

2.2 Tidigare läsartsforskning inom skönlitteratur 
 
Den svenska läsartsforskningen är relativt ny. Trenden för den svenska 
läsartsforskningen har varit att konstruera nya begrepp för de läsarter som upptäcks i 
det empiriska material de samlat in. Detta gör att läsartsforskningen är progressiv 
genom att den undersöker samma fenomen från olika perspektiv och i olika kontexter. 
I detta avsnitt presenteras tidigare läsartsforskning och deras inriktningar. 
 
Michael Tengberg (2011) har i sin avhandling Samtalet möjligheter: Om litteratursamtal och 
litteraturreception i skolan undersökt läsarter i litteratursamtal på högstadiet i fem 
åttondeklasser och fem niondeklasser. Inför litteratursamtalen läste eleverna en novell 
som sedan diskuterades i ett litteratursamtal. Samtalsledare var den undervisande 
läraren medan Tengberg observerade. Tengbergs (2011) tillvägagångssätt för 
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definitioner av läsarter var induktivt; inga läsarter var konstruerade på förhand. I 
litteratursamtalen fann Tengberg sex olika läsarter: handlingsorienterade, betydelse-
orienterade, värderingsorienterade, subjektsorienterade, intentionsorienterade och 
metakognitiva läsarter. Av dessa läsarter var de handlingsorienterade läsarterna tydligast 
framträdande.  
 
Eva Nilson (2017) undersöker i sin avhandling Att skapa en läsare: Läsarter och läsare av 
litterär text i svenskämnets nationella examination på gymnasiet – åren 1968 till 2013 hur 
nationell examination för gymnasiet har möjliggjort och efterfrågat olika läsarter under 
åren 1968 till 2013. Nilson har tagit inspiration från tidigare forskning för de 
läsartskategorierna som används, bland annat från Tengbergs (2011) studie. De 
läsartskategorier som Nilson använder är: teknisk-analytisk, värderingsorienterad, 
metalitterär, betydelseorienterad, faktiv och fiktiv läsart. De tre läsarter som var mest 
framträdande i nationell examination var teknisk-analytiska, faktiva och metalitterära 
läsarter. Nationell examination efterfrågar inte handlingsorienterade och litteratur-
historiska läsarter. 
 
Maritha Johansson (2015) undersöker läsarter i elevtexter skrivna av svenska och 
franska gymnasieelever i sin avhandling Läsa, förstå, analysera: En komparativ studie om 
svenska och franska gymnasieelevers reception av en narrativ text. Johansson använder i sin studie 
begreppet domän istället för läsart för att kategorisera elevtexterna. Eftersom 
Johansson inte undersöker läsprocessen utan kategoriserar den färdiga produkten, 
elevtexten, använder hon begreppet domän. Sättet som Johansson använder domän på 
är nära besläktat med läsarter eftersom båda behandlar förhållningssätt till text. Därmed 
ingår Johanssons studie i läsartsforskningen. I studien får eleverna läsa en novell och 
sedan valfritt kommentera den. Johansson har därefter kategoriserat texterna i 
innehållsrelaterad domän, utomtextuell domän och litterär domän. 55,7% av de svenska 
eleverna intog en innehållsrelaterad domän, 19,5% en utomtextuell domän och 23,0% 
en litterär domän.  
 
Stig-Börje Asplund (2010) undersöker i sin avhandling Läsning som identitetsskapande 
handling: Gemenskapande och utbrytningsförsök i fordonspojkars litteratursamtal hur fordons-
elever deltar i litteratursamtal och vilka läsarter de intar. Medan de andra studierna har 
konstruerat nya begrepp för läsarter har Asplund använt Rosenblatts (2002) begrepp 
efferent och estetisk läsning. Studien fokuserar delvis på läsarter, men också på 
samtalen i sig genom ett samtalsanalytiskt perspektiv. Asplund studerar då identitets-
skapande i litteratursamtal. I studien framkom det att eleverna intog både ett efferent 
och estetiskt förhållningssätt till de lästa texterna, medan det i några fall blev svårt att 
kategorisera vilket förhållningssätt de hade. Det berodde på att samtalen fick en 
tydligare social karaktär. Asplund menar då att elevernas läsning av texten blev svår att 
tolka.  
 
Studierna har alltså undersökt läsarter i litteratursamtal i högstadiet och hos 
fordonselever på gymnasiet, i elevtexter där eleverna själva får välja läsart samt vilka 
läsarter som blir möjliga för elever att inta i nationell examination. Studier av det här 
slaget inom svensk skola är begränsat. Fler empiriska studier behövs för att kunna 
fastställa mönster i elevers användande av läsarter och litteraturundervisningens 
verkningar. Tengberg (2011) förklarar att en undersökning som longitudinellt följer 
elevers utveckling som läsare under serier av läsningar och samtal skulle vara av intresse 
(s. 323). I en sådan studie kan det bli möjligt att se hur eleverna utvecklas under en 
längre tid och kunna härleda läsartsutveckling till vilka situationer för lärande som 
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eleverna deltar i. Tengberg förklarar vidare att de sex läsarter som han föreslagit 
behöver bekräftas av fler empiriska studier. Tillsvidare kan läsartsbegreppen tjäna som 
inspiration för vidare diskussioner om mål och metod för litteraturläsning i skolan 
(ibid.). 

3. Teoretiskt ramverk 
 
I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien. 
Läsarter är den teori som resultatanalysen bygger på, medan det sociokulturella 
perspektivet på lärande kommer att användas i diskussionen.  
 

3.1 Läsarter 
 
Forskning gällande olika sätt att läsa texter är inte ny, men begreppet läsarter och den 
svenska forskningen på området är relativt ny. Den svenska läsartsforskningen har 
kritiserat den tidigare forskningen för att den inte är fullt utvecklad och därmed inte 
överförbar på nytt empiriskt material (Tengberg, 2010, ss. 83–84). Läsart är ett begrepp 
som förklarar hur en text läses, med vilket förhållningssätt den läses. Läsart har inget 
enhetligt motsvarande begrepp inom engelskan, utan där talar man om ”kind of 
reading”, ”readings”, med mera (Tengberg, 2011, s. 194). 
 
Rosenblatt (2002, s. 41) har konstruerat efferent och estetisk läsning, som har varit 
framträdande i läsforskningen och har lagt en grund till ett synsätt på olika typer av 
läsning. Rosenblatts Literature as Exploration utkom i sin första utgåva 1938 och har 
sedan dess utgivits i fem upplagor och översatts till svenska 2002 (Rosenblatt, 2002, s. 
5). Det är med den bakgrunden som Tengberg (2010) menar att läsforskningen behöver 
utveckla begrepp som är relevanta i dag, istället för att använda gamla begrepp som har 
brister (ss. 83–84). Tengberg menar att läsforskningen behöver vara konstruktiv, att 
använda nya begrepp för ny empirisk forskning (s. 84). Svenska forskare, däribland 
Tengberg, har konstruerat nya begrepp inom läsartsforskningen som har inkluderats i 
det föregående examensarbetet (Söderqvist, 2020, ss. 15–21). Tengberg har efter 
observationer av litteratursamtal i högstadieklasser konstruerat: handlingsorienterade 
läsarter, betydelseorienterade läsarter, värderingsorienterade läsarter, subjektsorienterade läsarter, 
intentionsorienterade läsarter och metakognitiva läsarter (Tengberg, 2011, ss. 195–224). Efter 
att ha studerat elevtexter har Johansson konstruerat den innehållsrelaterade domänen, den 
utomtextuella domänen och den litterära domänen (Johansson, 2015, ss. 98–118). Efter att ha 
studerat nationell examination och tagit inspiration från Tengberg har Nilson 
konstruerat teknisk-analytisk läsart, värderingsorienterad läsart, faktiv och fiktiv läsart, 
metalitterär läsart och betydelseorienterad läsart (Nilson, 2017, ss. 51–55). För sakprosa har 
Norlund konstruerat kritisk-analytisk läsart, kritisk-integrerande läsart, kritisk-
evaluerande läsart och kritisk-ideologisk läsart (Norlund, 2009, s. 29). Dessa har sedan 
systematiserats i den föregående studien och kommer att användas för analysen i denna 
studie. Även om denna studie inte kommer att använda läsarter för sakprosa så finns 
de ändå representerade i tabellen.  
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Tabell 2. Systematisering av läsarter. 
Litterära läsarter Teknisk-analytisk läsart (Nilson) 

Den litterära domänen (Johansson) 
Metalitterär läsart (Nilson) 
Intentionsorienterad läsart (Tengberg) 

Innehållsorienterade läsarter Handlingsorienterad läsart (Tengberg) 
Betydelseorienterad läsart (Tengberg/Nilson) 
Innehållsrelaterad domän (Johansson) 
Kritisk-analytisk läsning (Norlund) 
Fiktiv läsart (Nilson) 

Subjektsorienterade läsarter Värderingsorienterad läsart 
(Tengberg/Nilson) 
Subjektsorienterade läsarter (Tengberg) 
Metakognitiva läsarter (Tengberg)  
Kritisk-integrerande läsning (Norlund) 

Utomtextuella läsarter Faktiv läsart (Nilson) 
Den utomtextuella domänen (Johansson) 
Kritisk-evaluerande läsning (Norlund) 

Övriga Estetisk läsning (Rosenblatt/Asplund) 
Efferent läsning (Rosenblatt/Asplund) 
Kritisk-ideologisk läsning (Norlund) 

 
I tabellen var tre läsarter svåra att placera eftersom de var alltför breda, som i 
Rosenblatts fall, eller att de inte går att kategorisera eftersom läsarten är för specifik, 
som i Norlunds fall. Systematiseringen har inneburit att överblicken för läsarter blivit 
tydligare. De läsarter som de olika forskarna konstruerat har liknande egenskaper och 
bör därför ges en kategori för att inte behöva ha 19 läsarter att ta ställning till vid en 
undersökning. Vid mer ingående analys kan de enskilda läsarterna behövas för att 
förklara vilken typ av läsart som en elev intar. 
 
Dessa fyra systematiserade läsarter är representerade i styrdokumenten för 
svenskämnet. I kunskapskraven för de tre svenskkurserna står att eleverna ska kunna 
behandla skönlitteratur med olika infallsvinklar där alla läsarter är mer eller mindre 
representerade. Kurserna är konstruerade för att en progression ska ske med fokus på 
innehållsorienterade läsarter i Svenska 1, utomtextuella läsarter i Svenska 2 och litterära 
läsarter i Svenska 3. De subjektsorienterade läsarterna är inte tydligt representerade i 
kunskapskraven, men är representerade i ämnets syfte som utgör grunden för 
svenskämnet. 
 
De litterära läsarterna består av fyra läsarter från tre olika studier. Nilson (2017) 
förklarar teknisk-analytisk läsart som en läsart där läsaren tar sig an texten som form 
och använder en terminologi i läsningen av en litterär text för att tala om dess 
framställningssätt (s. 51). Eleverna ska kunna analysera litteratur med hjälp av litterära 
och stilistiska analysverktyg. Om eleverna kommenterar form och innehåll i litterära 
texter med fokus på en analytisk läsning är en teknisk-analytisk läsart intagen. Nilson 
förklarar att innehåll i en text kan innebära olika saker, men eftersom Nilson undersöker 
nationell examination har uppmaningar att analysera innehåll med en tematisk 
innehållsaspekt inkluderats i denna läsart. Uppmaningar som efterfrågar en läsart med 
fokus på intrig och händelser har inte inkluderats (Nilson, 2017, s. 52). Johansson 
(2015) förklarar den litterära domänen som ett litterärt förhållningssätt till texten genom 
estetiska verkningsmedel (s. 113). I det ingår berättarperspektiv, stilfigurer och berättar-
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struktur. Johansson menar dock att korrekta litterära begrepp inte behöver användas, 
utan det baseras på att eleverna lägger märke till sådana aspekter (s. 113). Johansson ger 
exempel på elevtexter där miljö- och personbeskrivningar tas upp samt novellens 
uppbyggnad och komposition (s. 114–115). Nilsons (2017) metalitterära läsart är en 
läsart där eleven ”objektifiera[r] sig själv som läsare, litteraturen som sådan eller 
diskutera[r] litteraturens roll i samhället” (Nilson, 2017, s. 54). Den metalitterära 
läsarten handlar om att eleven ska tala om litteratur och läsning ur ett övergripande 
perspektiv, ett metaperspektiv. Det kan innehålla reflektioner kring sig själv som läsare 
och att se litteraturens roll i samhällsfrågor (s. 54). Tengbergs (2011) intentions-
orienterade läsart består av att läsaren står i relation till författaren där läsaren 
förutsätter att författaren har en intention med texten och att läsaren kan ta till sig den 
(s. 221). Det innebär att läsaren kliver ut ur texten och riktar blicken mot författarens 
intention med texten och att den uppfattas som relevant att förstå (ibid.). 
 
De innehållsorienterade läsarterna består av fyra läsarter från tre olika studier. I detta 
fall kommer Norlunds läsart att exkluderas då det är en läsart för sakprosa. Tengbergs 
(2011) handlingsorienterade läsarter innebär att fokus ligger på en bokstavlig förståelse 
av texten och vad som händer i texten. Ett handlingsorienterat fokus innebär också att 
diskutera textens karaktärer. I Tengbergs studie diskuterar vissa elever om karaktärerna 
och tillskriver dem känslor som inte står i texten. Detta menar Tengberg ändå ingår i 
handlingsorienterade läsarter eftersom det assisterar rekonstruktionen av den fiktiva 
världen (Tengberg, 2011, ss. 200–203). De betydelseorienterade läsarterna är skapade 
av Tengberg (2011), men används även av Nilson (2017). Läsarterna innebär att texten 
betyder något mer än vad som står i texten. Ordet ’handling’ skiljer sig i betydelse från 
de handlingsorienterade läsarterna då det i detta fall efterfrågar handlingen på en 
”djupare nivå” än vad som står skrivet i texten (Tengberg, 2011, ss. 205–206). Fokus 
ligger på att urskilja tematik snarare än en textnära handling (ibid.). Johansson (2015) 
förklarar att de elevtexter som huvudsakligen talar om innehållsliga aspekter har 
kategoriserats in i den innehållsrelaterade domänen (s. 98). I Johanssons studie har 
elever ofta återgett handlingen och är ofta rena innehållsreferat, vilket kategoriserats i 
den innehållsrelaterade domänen (s. 99). Utgångspunkten för domänen är att förstå 
texten och angripa texten på ett innehållsligt plan (ibid.). Nilson (2017) använder 
begreppet fiktiv läsart, som är en annan benämning på Rosenblatts estetisk läsning 
(Nilson, 2017, ss. 53–58). Den fiktiva läsarten fokuserar på den verklighet som den 
litterära texten representerar och uppmärksamheten riktas mot textens budskap och 
berättaren i texten (Nilson, 2017, ss. 53–54). 
 
De subjektsorienterade läsarterna består av tre läsarter från två studier. Som tidigare så 
exkluderas Norlunds läsart i denna studie. Sammanfattande för de subjektsorienterade 
läsarterna är att de fokuserar på läsarens egen inlevelse eller ställningstagande i relation 
till texten. Värderingsorienterad läsart är konstruerad av Tengberg (2011) och används 
även av Nilson (2017). Den innebär att läsaren anlägger ett värderande perspektiv som 
kan vara etiskt eller estetiskt. En etisk kritik kan handla om hur karaktärerna handlar i 
texten eller om etiken i texten som helhet. Estetisk kritik är en värdering av textens 
språk och stil eller textens utformning (Tengberg, 2011, s. 211). De värderings-
orienterade läsarterna är inte alltid enhetliga i sitt förhållande till texten, men de 
uppmärksammar inte handling och betydelse utan värderar istället karaktärers 
handlingar eller texten utifrån ett etiskt eller estetiskt perspektiv (Tengberg, 2011, s. 
215). Det som Tengberg (2011) benämner som subjektsorienterade läsarter handlar om 
att läsaren relaterar texten till egna erfarenheter och upplevelser. Fokus är att läsarens 
erfarenheter och känslor relateras till texten, vilket bidrar till att skapa inlevelse och 
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igenkänning i texten (Tengberg, 2011, s. 217). Tengbergs metakognitiva läsarter handlar 
om att kliva ut ur texten och rikta uppmärksamheten mot sig själv och sitt eget tänkande 
under läsningens gång. Läsaren uppmärksammar då hur läsaren är med och konstruerar 
texten samt hur texten kan konstruera läsaren. Det handlar då om en avancerad kognitiv 
operation när diskussioner förs kring hur texten får olika läsare att tänka olika saker 
under läsningens gång (Tengberg, 2011, s. 224). 
 
I de utomtextuella läsarterna finns två läsarter från två studier. Nilsons (2017) faktiva 
läsart, även Rosenblatts efferent läsning, handlar om att läsaren ska relatera texten till 
omvärlden, att det finns en referens utanför texten. Läsaren ska då göra texten relevant 
med annan kunskap än den som framkommer i texten. Det kan då handla om att texten 
ger kunskap om världen (Nilson, 2017, s. 53). Johanssons (2015) utomtexutella domän 
har ett något bredare betydelse. Johansson delar upp den utomtextuella domänen till 
två förhållningssätt: jagrelaterade och omvärldsrelaterade (Johansson, 2015, s. 107). Det 
jagrelaterade förhållningssättet är inte inkluderat i den systematisering som finns i tabell 
2 eftersom den snarare hade hamnat under subjektsorienterade läsarter. Då subjekts-
orienterade läsarter redan är representerade av läsarter som fokuserar på jagrelaterade 
förhållningssätt används detta förhållningssätt inte i denna kategori. Fokus ligger 
snarare på det omvärldsrelaterade förhållningssättet. Johansson beskriver då omvärlds-
perspektivet som att läsaren talar om fenomen i omvärlden som kommit på tankarna 
under läsningen. Dessa kan vara kulturella aspekter genom att det kan finnas en 
kulturell distans mellan läsaren och texten (Johansson, 2015, s. 111). Läsaren 
kommenterar eller talar inte om den textnära handlingen eller sina egna erfarenheter 
och känslor, utan om livet utanför de båda (ibid.). 
 
Det är dessa läsarter som utgjorde den föregående litteraturstudien och som ligger till 
grund för denna studie. Det insamlade materialet kommer att analyseras i resultat-
avsnittet genom denna teoretiska grund och kommer i diskussionen att relateras till de 
didaktiska möjligheter som öppnas upp via den kunskap som framkommer i resultat-
analysen.  
 

3.2 Sociokulturellt perspektiv på lärande 
 
Lev Vygotskij (1896–1934) utvecklade en ny syn på lärande som bröt mot den 
traditionella synen på lärande. Den traditionella individorienterade traditionen 
uppfattade individens inneboende utveckling som central och att omgivningen utgör 
en mer eller mindre betydelsefull påverkan. Vygotskijs teorier är att den sociala 
samverkan innebär att social aktivitet och kulturella handlingsmönster är centrala för 
bildandet av det individuella medvetandet. För att förstå mentala processer och dess 
utveckling måste sociokulturella aktiviteter studeras eftersom det är där utvecklingen 
sker (Dysthe & Igland, 2003, s. 75). Det sociokulturella perspektivet på lärande har sitt 
ursprung i Lev Vygotskijs teorier om utveckling, lärande och språk (Säljö, 2012, s. 185). 
Det sociokulturella perspektivet innefattar flera olika teorier för lärande, men för denna 
studie är endast Vygotskijs teorier om språk, kommunikation och stöttning relevanta. 
Vygotskij menar att det mänskliga språket är medierande redskap för tänkande och för 
kommunikation. Det är genom språk och genom kommunikation som vi kan 
organisera vår omvärld, forma vårt tänkande, minnas och uttrycka våra tankar och 
känslor (Säljö, 2012, ss. 189–191).  
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Det sociokulturella perspektivet betonar lärandet som socialt. Att det är socialt innebär 
dels det historiska och kulturella sammanhanget, dels relationerna och interaktionerna 
mellan människor (Dysthe, 2003, s. 43). Det är inte den mänskliga hjärnan som gör 
avancerad inlärning möjlig, utan det är kommunikationen. Kunskaper, färdigheter och 
begrepp är inte lokaliserade i hjärnan utan de kommer från insikter och 
handlingsmönster som byggts upp i ett samhälle och som vi tillägnar oss genom 
kommunikation med andra människor (Dysthe, 2003, ss. 43–44). Vidare menar Dysthe 
att interaktionen med andra i lärmiljön är avgörande för vad som lärs och hur det lärs. 
Rollen som andra personer spelar i läroprocessen går längre än att stimulera och 
uppmuntra till den individuella konstruktionen av kunskap (s. 44). Kommunikativa 
processer är en förutsättning för människans lärande och utveckling genom att lyssna, 
samtala och samverka med andra som kunskaper och färdigheter utvecklas och man lär 
sig då vad som är intressant och värdefullt i den kulturen (Dysthe, 2003, s. 48). Den 
sociokulturella synen fokuserar alltså på lärande som en kollektivt deltagande process 
med grund i kontext och interaktion (s. 50). Säljö (2000) förklarar att det ur ett 
sociokulturellt perspektiv är mer naturligt att se tänkande som en kollektiv process, 
något som äger rum mellan människor likaväl som inom människor (s. 108). 
 
Ett bekant begrepp i Vygotskijs arbeten är den närmaste proximala utvecklingszonen. Det 
innebär att när människor behärskar ett begrepp eller en färdighet är de också väldigt 
nära att behärska något nytt (Säljö, 2012, s. 193). Utvecklingszonen är en zon där 
människor har en viss kunskap eller färdighet som hen genom stöd från en lärare eller 
en mer kompetent kamrat kan ta sig vidare i sitt lärande. Den mer kunnige kan ställa 
frågor som riktar uppmärksamheten mot det som är viktigt i den enskilda situationen 
och sker genom kommunikation. Den engelska termen för sådan kommunikation är 
scaffolding (Säljö, 2012, ss. 193–194). Lite förenklat kan man på svenska tala om 
stöttning. Processen är typisk för ett sociokulturellt lärande: ”Det som man 
inledningsvis behöver en mer kunnig persons hjälp för att klara av, kan man så 
småningom genomföra på egen hand” (Säljö, 2012, s. 194). Den lärande ska då ställas 
inför utmaningar och den kunnige ska inte överta arbetet med att lösa en viss uppgift 
eller utmaning utan snarare via stöttning få den lärande att utvecklas. Säljö (2000) 
beskriver stöttning som ett slags vägräcken som håller en elev på vägbanan genom att 
övervaka och korrigera riktningen i handlingen (s. 123).  

4. Metod 
 
I metodavsnittet presenteras val av metod, vilka urval och begränsningar som gjorts 
och metodens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Litteratursamtalens genom-
förande samt analysmetod förklaras. 
 

4.1 Val av metod 
 
Metoden som valts för denna studie är kvalitativa litteratursamtal med gymnasieelever 
från olika årskurser och program. Litteratursamtalen sker i grupper där mer än en elev 
deltar. I tre av litteratursamtalen deltog tre elever och i ett litteratursamtal deltog två 
elever. Målet med litteratursamtalen är att se vilka läsarter elever kan inta på egen hand 
och hur de hanterar när olika läsarter stöttas på en skönlitterär text. Valet av metod har 
skett enligt den forskningsprocess som Fejes & Thornbergs (2015) beskriver, vilket 
bland annat innebär att studiens syfte fastställs först och att metodansats anpassas efter 
syftet (ss. 29–38). 
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I litteratursamtalen lästes en skönlitterär text, en novell, högt av mig medan eleverna 
följde med i texten. Därefter ställdes frågor som stöttar olika läsarter som eleverna kan 
inta. Den fråga som ställdes direkt efter läsningen av texten var en öppen fråga som 
gjorde det möjligt för elever att själv välja vilken läsart de intar för att undersöka vilken 
läsart som de intar när ingen specifik läsart stöttas.  
 
Den litteraturstudie som ligger till grund för denna studie öppnade för en rad olika 
metoder för att undersöka läsarter i praktiken. Inledningsvis vägdes fördelar och 
nackdelar med olika metoder som dels kan ge svar som inte fanns representerade i 
litteraturstudien, dels ska vara genomförbara inom ramarna för denna studie. Slutligen 
föll valet på att genomföra kvalitativa litteratursamtal med gymnasieelever från olika 
årskurser och program. Tengberg (2011) studerade litteratursamtal och konstruerade 
därefter läsarter efter vad som framkom i materialet. Johansson (2015) studerade 
elevtexter och konstruerade läsartskategorier därefter. Genomgående för de studier 
som ingick i litteraturstudien är att forskarna inte ingick i och kunde påverka processen 
där eleverna intar de olika läsarterna. Det är därför intressant att delta i och påverka 
processen där eleverna intar läsarter. Eftersom litteraturstudien innan detta 
systematiserade 20 läsarter till fyra kategorier är läsartskategorierna bestämda på 
förhand. Det blir då möjligt att styra eleverna i litteratursamtalen att inta olika läsarter 
eftersom läsarterna redan är fastställda. 
 

4.2 Urval och avgränsningar 
 
Studien är riktad mot gymnasieelever och därför har en gymnasieskola valts att ingå i 
undersökningen. Deltagandet i litteratursamtalen är frivilligt och därför har elever som 
vill ingå i undersökningen ombetts anmäla sitt intresse. Lärare har tillfrågats om det 
under en lektion är möjligt att dela ut informationsbrev och muntligt göra en kort 
sammanfattning av syfte, metod och genomförande. Sammanlagt har fem klasser 
besökts och därefter har 12 elever anmält intresse och 11 deltagit i studien. Kriterier 
för valet av klasser har varit att två klasser ska läsa Svenska 1 och två klasser ska läsa 
Svenska 3. Av de två klasserna som läser Svenska 1 behöver ett vara studieförberedande 
och ett yrkesförberedande. Likaså gäller för klasserna för Svenska 3.  
 
Novellen som används i litteratursamtalen är Far och Jag av Pär Lagerkvist (Onda sagor, 
2017, ss. 15–20), utgiven i original 1924. Ett kriterium för novellen är att den behöver 
vara relativt kort för att den ska hinna läsas tillsammans med eleverna och därefter 
kunna genomföra ett litteratursamtal. Novellen behöver också innehålla vissa element 
som gör att eleverna kan tänkas tycka att den är intressant eller att de kan känslomässigt 
investera i texten. Språket får inte utgöra ett hinder för eleverna att ta till sig texten. 
Novellen behöver också möjliggöra olika typer av läsarter och inte ha en tydlig övervikt 
mot någon av läsarterna. Inledningsvis gjordes sökningar och läsningar av kända 
noveller och novellsamlingar för att undersöka vilken typ av novell som kan tänkas 
användas. Tengberg (2011, ss. 95–97) diskuterar med de lärare som ingår i hans studie 
om just Far och jag och varför den kan utgöra ett problem för eleverna. Där förklaras 
det att det historiska avståndet utgör ett hinder för elevernas förståelse. Eftersom den 
här studien utgår från redan existerande läsarter så finns ett värde i en historisk aspekt 
eftersom den kan utnyttjas för att använda utomtextuella läsarter och 
subjektsorienterade läsarter. En skillnad mot Tengbergs (2011) studie är att denna 
studie genomförs med gymnasieelever, medan Tengberg genomförde sin på 
högstadieelever. Om elever i denna studie kommenterar den historiska aspekten eller 
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språkliga detaljer som har en historisk prägel, blir det föremål för att kategorisera ett 
sådant uttalande till en redan existerande läsart. 
 

4.3 Etiskt förhållningssätt 
 
För att säkerställa att ett godtagbart etiskt förhållningssätt har varit genomgående i 
studien har den följt de riktlinjer och punkter som Högskolan Dalarnas FEN 
(Forskningsetiska nämnd) har satt upp (Högskolan Dalarna, 2020). Det gäller även 
riktlinjer för att skriva informationsbrev och för att föra ut information. Vetenskaps-
rådets (2017) God forskningssed har följts för att säkerställa ett korrekt etiskt tillvägagångs-
sätt. Vetenskapsrådet förklarar att en viktig del av forskningsetiken handlar om frågor 
om hur personer som medverkar i forskning får behandlas. De ska i största möjliga 
utsträckning skyddas från skador eller kränkningar i samband med deras medverkan i 
forskningen (Vetenskapsrådet, 2017, s. 12). Deltagarna i studien har anonymiserats, 
deras namn finns inte representerade i transkriptioner eller i denna studie. 
Anonymiseringsprocessen har uppnåtts genom att insamlingen av materialet skedde 
utan att någon individs identitet har antecknats. Eftersom deltagarnas identiteter inte 
på något sätt är intressant för studien så har de inte använts i materialet och om deras 
namn har förekommit i de inspelade samtalen har det ersatts med ett fingerat namn i 
transkriptionen (Vetenskapsrådet, 2017, ss. 40–41). Därmed är deltagarnas integritet 
skyddad (s. 41). Eftersom samtalen spelas in har information, genomförande och 
efterarbete skett efter Vetenskapsrådets riktlinjer för observationsstudier. Det 
innefattar att deltagarna har information om hur de påverkas av att delta samt hur 
materialet kommer att behandlas. Deras samtycke till att delta efter att ha fått 
informationen har skett skriftligt (Vetenskapsrådet, 2017, ss. 26–27). Uppgifterna har 
sedan behandlats konfidentiellt (s. 40). Informationsbrevet finns i sin helhet i bilaga 2. 
 
Insamlade av deltagare har skett genom att besöka klasser och därefter har elever 
kunnat anmäla sitt intresse. Inga personuppgifter förutom deras namn har utbytts. För 
att säkerställa samtycke för att delta i studien har en påskrift efterfrågats. Utöver det 
har inga personliga uppgifter samlats in. Deltagarna har genom informationsbrev samt 
muntligt av mig fått information om studiens syfte, tillvägagångssätt och hur deras 
medverkan behandlas. Samtalens ljud spelades in och transkriberades i efterhand. I 
transkriptionerna är eleverna anonymiserade och eventuella känsliga uppgifter 
borttagna. När transkriptionerna var färdiga har det inspelade ljudet raderats. 
 

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 
Larsen (2018) beskriver validitet inom kvalitativ forskning genom bekräftbarhet, 
trovärdighet och överförbarhet (s. 129). Bekräftbarhet handlar om i vilken grad studien 
undersöker det den ska undersöka. Validiteten handlar då om att ha samlat in material 
som är relevant för problemformuleringen så att slutsatserna som dras blir giltiga (s. 
129). Trovärdighet innebär att tolkningarna som görs i studien är giltiga för den 
verklighet som studerats; att tolkningarna är trovärdiga (s. 129). Överförbarhet innebär 
att forskningsrön ska kunna överföras till andra grupper än de som deltagit i 
undersökningen (ibid.). Denna studie har hög validitet eftersom den bygger på tidigare 
forskning och ett tidigare examensarbete. Problemformuleringen har formulerats med 
bakgrund i tidigare forskning och metoden för att samla in material har baserats på den. 
Det insamlade materialet är sedan relevant för problemformuleringen och för studiens 
syfte och frågeställningar. Eftersom studien bygger på tidigare forskning och ett tidigare 
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examensarbete ökar trovärdigheten för de tolkningar som görs i studien. Överförbar-
heten är också giltig. 
 
Reliabilitet kopplas till noggrannhet, pålitlighet och trovärdighet. Undersökningen ska 
vara pålitlig och noggrann (Larsen, 2018, s. 131). Undersökningar kan skilja sig åt 
beroende på en rad faktorer. Olika forskare kan lägga märke till olika saker i 
observationer och deltagare i intervjuer kan påverkas av intervjusituationen eller andra 
omständigheter (ibid.). Larsen beskriver då att ”[d]atamaterialet är inte trovärdigt om 
det bygger på forskarens subjektiva godtycke eller beror på slumpartade omständigheter 
under processen” (Larsen, 2018, s. 131). Att bedöma reliabiliteten är svårt eftersom det 
finns en rad faktorer som påverkar studien reliabilitet. Eftersom materialet tolkas och 
kategoriseras går det inte med säkerhet att utesluta en subjektiv påverkan på 
tolkningarna. Det är trots allt en människa som måste tolka resultatet. Detsamma gäller 
för samtalssituationerna. Det är trots allt människor som deltar i studien, vilket gör att 
det finns många faktorer som kan påverka deras deltagande och deras svar. Studien 
syftar till och har arbetet mot att ha så hög reliabilitet som möjligt genom att följa de 
riktlinjer som strävar mot hög reliabilitet.  
 
Generalisering handlar om i vilken utsträckning studiens resultat kan visas vara liknande 
för personer eller situationer som inte ingått i studien (Fejes & Thornberg, 2015, s. 
270). Om denna studie genomförs på samma sätt på en annan gymnasieskola ska då 
resultaten vara liknande. Att det skulle vara fallet går inte att anta eftersom 
generalisering kräver ett slumpmässigt urval som är representativt för en grupp och att 
sociala fenomen är föränderliga, varierande och kontextbundna. Vid en viss tidpunkt 
kan resultatet spegla den existerande miljön, men det kan vara en helt annan vid en 
senare tidpunkt (Fejes & Thornberg, 2015, ss. 270–271). Det går att utgå från en 
analytisk generalisering som innebär att resultatet bedöms som att det kan ge vägledning 
för vad som kan hända i en annan situation. Det går då att spekulera kring hur troligt 
det är att det i liknande situationer kan frambringa ett liknande resultat (Fejes & 
Thornberg, 2015, s. 272). Det går även att använda situerad generalisering, som innebär 
att kvalitativ forskning producerar gestaltningar av ett fenomen som gör det möjligt för 
en läsare att identifiera en process eller en kvalitet i ett fenomen som läsaren tidigare 
inte reflekterat över. Den som sedan använder forskningen kan då ha gestaltningen i 
beredskap när forskaren möter ett fall där gestaltningen bidrar med förståelse för ett 
fenomen (Fejes & Thornberg, 2015, s. 272). Denna studie kan ses som en gestaltning 
av ett fenomen. Eftersom studiens omfattning och antalet deltagare endast gör det 
möjligt att påvisa exempel för hur elever agerar i litteratursamtal är det en gestaltning 
som produceras. Det finns inga garantier för att studiens resultat är generaliserbart, utan 
används snarare som gestaltning för litteratursamtal i gymnasieskolan. 
 

4.5 Intervjuguide för litteratursamtal 
 
Frågorna för litteratursamtalen har konstruerats utifrån teorikapitlet gällande läsarter. 
Metoden som valts är en semistrukturerad intervju med på förhand formulerade frågor, 
men med en flexibilitet gällande i vilken ordning de kommer och med möjlighet att 
ställa följdfrågor (Larsen, 2018, s. 139). Intervjuguiden finns i sin helhet i bilaga 1. 
 
Intervjuguiden är konstruerad utifrån teorikapitlet som handlar om läsarter. Den första 
frågan är en öppen fråga som inte direkt stöttar någon specifik läsart, utan ger eleverna 
möjlighet att fritt kommentera vad de tyckte var intressant med texten. En fråga som 
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är öppen och inte stöttar någon specifik läsart går att ställa på olika sätt. Johansson 
använde en novell vid sitt insamlande av elevtexter med instruktionen: ”Redogör 
utförligt för minst tre exempel på vad du som läsare lade märke till i texten” (Johansson, 
2015, s. 45). En sådan fråga är relevant, men eftersom denna studie och Johanssons 
skiljer sig åt i metoden så skiljer sig situationerna åt. I ett litteratursamtal kan en 
personlig ingång i samtalet öppna för elevernas egna perspektiv och därmed etablera 
en samtalskultur som utgår från elevernas tankar och åsikter. Därför efterfrågades deras 
syn på vad som var intressant med texten de just läst. Resten av intervjuguiden är 
konstruerad för att efterfråga och stötta de fyra läsarterna i samma utsträckning och 
med olika perspektiv av de olika läsarterna. De tre frågorna som följer den inledande 
frågan är prioriterade, de måste hinna ställas och gärna så tidigt i samtalet som möjligt 
(bilaga 1). Enligt Tengberg (2011) så är innehållsorienterade läsarter vanligt 
förekommande i litteratursamtal, vilket gjorde att ingen innehållsorienterad fråga var 
prioriterad. Det är mer intressant att se vilka övriga läsarter de kan inta genom stöttning. 
Eftersom de fyra läsarterna innehåller enskilda läsarter har frågorna fokuserat på att 
formuleras så att största möjliga bredd inom läsartskategorierna blir representerat. 
Frågorna är också formulerade att vara öppna frågor så att samtalet inte fastnar i ja- 
och nej-frågor. Om eleverna får öppna frågor utmanas de att utveckla sina svar utan att 
samtalsledaren direkt behöver ställa följdfrågor. Därigenom etableras också en samtals-
kultur som fokuserar på elevernas tankar och åsikter istället för att likna en 
enkätundersökning eller efterfråga ett ”rätt” svar. Intervjuguiden fungerade som ett 
underlag för att få med alla aspekter av läsarterna som presenterats i teoriavsnittet. Om 
intervjuguiden inte är semistrukturerad och istället följer en specifik ordning riskerar 
det att hindra eleverna att utveckla och fördjupa vissa resonemang.  
 

4.6 Genomförande av litteratursamtal 
 
Genomförande av litteratursamtalen har varit snarlika. En tidig utgångspunkt var att 
samtalen ska äga rum utanför lektionstid. I samråd med några lärare har det fungerat 
att genomföra samtalen även under lektionstid. Under det första litteratursamtalet 
upptäcktes att följdfrågor efter vissa resonemang var gynnsamma och att samtalets 
karaktär i hög grad präglades av eleverna, vilket också är en förutsättning för denna 
studie. Delvis undersöks hur väl de intar läsarter på egen hand, vilket inte alltid blir 
synligt när de först svarar på en fråga. När eleverna får fortsätta på andra elevers 
resonemang utan inblandning av mig som samtalsledare, gynnar det studien mer än att 
jag som samtalsledare tar för stor plats.  
 
Inledningsvis förklarades förutsättningarna för samtalet så att alla förstod hur det 
kommer att gå till. Novellen lästes sedan högt av mig medan eleverna följde med i 
varsin text. Läsningen tog cirka tio minuter. Sedan diskuterades texten enligt en 
semistrukturerad intervju där frågor för samtalet var skrivna på förhand med 
prioriteringar för att hinna undersöka alla läsarter (se bilaga 1). Semistrukturerad 
intervju innebär att det finns färdigformulerade frågor men att man är flexibel när det 
gäller ordningsföljden och att man kan ställa uppföljningsfrågor när det är nödvändigt 
(Larsen, 2018, s. 139). Semistrukturerad intervju valdes eftersom samtalen gynnas av 
att ha ett flyt och det är i hög grad elevernas kommentarer som är intressanta. Att 
använda en för strukturerad metod innebär att eleverna möjligtvis hindras att utveckla 
vissa resonemang. Med en semistrukturerad metod möjliggörs ett naturligare flöde 
mellan de olika frågorna och elevernas resonemang och det blir möjligt att ställa frågor 
där eleverna får fortsätta utveckla påbörjade resonemang.  
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Överlag tog själva samtalen cirka 20 minuter, vilket gav en total tid av litteratursamtalen, 
inklusive läsning, på cirka 30 minuter. På förhand beräknades samtalen ta 40 minuter, 
vilket endast var baserat på antaganden för hur utförligt eleverna besvarade frågorna 
och att det fanns utrymme för att diskutera vissa frågor mer omgående. Det föll sig 
sedan naturligt att alla samtal totalt tog 30 minuter då de förberedda frågorna var 
avklarade och eleverna inte hade något mera att tillägga. Detta gällde då för alla 
litteratursamtal och det blev cirka 20 minuter inspelat material för varje samtal. 
 

4.7 Analysmetod 
 
Det insamlade materialet kommer att analyseras enligt en innehållsanalys. Innehållet i 
det insamlade materialet kommer att direkt relateras till den del i teorikapitlet som 
behandlar läsarter i resultatanalysen. Främst kommer systematiseringen av läsarter 
(tabell 2, s. 10) att användas vid analysen, men även de individuella läsarterna som utgör 
systematiseringen kommer att användas. Larsen (2018) förklarar att ett vanligt sätt att 
gå till väga i innehållsanalyser är: 
 

• Texterna kodas. 
• Koderna klassificeras i teman och kategorier. 
• Datamaterialet sorteras enligt dessa kategorier. 
• Datamaterialet undersöks för att identifiera meningsfulla mönster eller 

processer. 
• Identifierade mönster bedöms i förhållande till existerande forskning och 

teorier, överförbar kunskap etableras. 
 

(Larsen, 2018, s. 160) 
 
Vid kodningen av det insamlade materialet förklarar Larsen att det finns två typer av 
textanalyser: delanalys och helhetsanalys (Larsen, 2018, s. 161). I en delanalys delas 
texten upp i olika utsagor och observationer som kategoriseras. I en helhetsanalys är 
det helhetsintrycket under intervjun eller observationen som sedan resulterar i att man 
efteråt väljer ut intryck som blir betecknande för huvudintrycken (Larsen, 2018, s. 161). 
Eftersom litteratursamtalen utgår från en teori blir innehållet analyserat via en delanalys. 
Elevernas kommentarer tolkas enskilt och i relation till dialogen. Efterfrågas en viss 
läsart så analyseras kommande kommentar i relation till frågan. Genomgående är att 
kommentarerna kategoriseras var för sig. 
 
Larsen (2018) beskriver vidare att steget efter kodning och kategorisering är att hitta 
samband och mönster i det analyserade materialet (s. 164). Eftersom själva 
kategoriseringen är målet i denna studie, att identifiera vilka läsarter eleverna intar, blir 
kategoriseringen i sig grund för en jämförelse. Om alla elever i ett litteratursamtal intar 
en läsart efter en fråga och elever i ett annat litteratursamtal intar en annan så innebär 
det att det finns en skillnad. Dessa skillnader eller likheter kopplas sedan till 
styrdokument och sociokulturellt perspektiv på lärande i diskussionskapitlet. 
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5. Resultat 
 
Resultaten presenteras i tre avsnitt där varje avsnitt syftar att besvara en av 
frågeställningarna. Resultatet baseras på fyra litteratursamtal och utgår från en 
systematisering av läsarter (se kap 3.1). De systematiserade läsarterna innehåller i sig 
flera läsarter, vilket också kommer att inkluderas i resultatredovisningen. 
 

5.1 Läsarter som elever intar självmant 
 
Efter den gemensamma läsningen av novellen ställdes frågan ”Vad tyckte ni var 
intressantast med texten?”. Genom den frågan kan eleverna själva välja vad i texten de 
vill kommentera utan att någon läsart efterfrågas eller stöttas.  
 

5.1.1 Svenska 1 
 
I litteratursamtalet med elever som läser Svenska 1 på ett studieförberedande program 
ingick tre elever. De inledde med att förklara att de tappar bort sig i texten och gav 
olika förklaringar till det. Den första eleven förklarade att han tappade bort sig, men 
visste inte varför. Det kunde bero på trötthet. Den andra eleven förklarade att det var 
många naturbeskrivningar vilket gjorde att hon tappade bort sig något. Den tredje 
eleven förklarade att det var en klassisk novell och att det var svårt att förstå början av 
texten, men att den blev klarare mot slutet. Av alla elever kommenterades även språket 
som en faktor som kan försvåra intresset för novellen. I utdraget nedan förtydligas 
elevernas tankar: 

 
Elev B: Alltså, de beskriver alltså så mycket av naturen. Då tappar man typ 
bort sig lite. 
Elev C: Alltså jag känner typ att det här är en klassisk novell. I början fattar 
man ju inte så mycket, eftersom det är lite krångligt. Och så är det ju en 
gammal novell också. Men mot slutet så börjar de ju koppla lite saker. Så, i 
början fattade jag inte heller. Men det blev ju klarare mot slutet. 
Elev B: De väver in lite saker i varandra, så det blir lite svårt att förstå. Det är 
ett annat språk liksom. 
Jag: Ett annat språk, ja. 
Elev A: Ja, väldigt gammaldags. 
Jag: Står det i vägen för att man ska förstå den? 
Elev B: Inte för att förstå, men för att det typ ska bli kul och intressant. 
Elev A: Ja, det blir lite tråkigare liksom 
Elev C: Sen är det ganska mycket metaforer också. 
Elev A: Ja 
Elev B: Ja 

 
I det här fallet kommenterar eleverna inte vad de tycker var intressant med texten, utan 
snarare vad hindren var för att förstå den eller för att fatta tycke för den. Att diskutera 
språk återfinns i Tengbergs (2011, s. 211) och Nilsons (2017, s. 54) värderings-
orienterade läsarter, vilket är en del av subjektsorienterade läsarter. Eleverna förklarar 
hur de uppfattar texten och varför de har svårt att ta till sig den. Att diskutera 
miljöbeskrivningar, textens konstruktion och benämna att det är en klassisk novell 
gränsar till litterära läsarter. Tydligt är att eleverna inte intog innehållsorienterade 
läsarter eller utomtextuella läsarter. 
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I samtalet med elever som läser Svenska 1 på ett yrkesförberedande program ingick två 
elever. Eleverna var fåordiga gällande vad som var intressant med texten. Den ena 
eleven svarade ”Ja, jag vet inte” och den andra förklarade att det som förklarades i slutet 
med tåget var intressant. Därefter behövde samtalet styras för att flyta på. Efter att 
frågan om elevernas tyckande om texten ställts uppmärksammades språket som 
annorlunda och gammalt. Det var främst ord som de tidigare inte hört som de främst 
reagerade på. Att uttyda vilka läsarter som eleverna intog blir därför problematiskt 
eftersom den inledande informationen var knapphändig. När deras tyckande efter-
frågades gick de direkt mot språket istället för att förklara om de tyckte texten var bra 
eller dålig, intressant eller tråkig, och så vidare. Därigenom finns tendenser som pekar 
mot de subjektsorienterade läsarterna där diskussioner kring värdering av språk 
återfinns. 
 

5.1.2 Svenska 3 
 
Tre elever som läser Svenska 3 på ett studieförberedande program ingick i litteratur-
samtalet. Inledningsvis förklarade en elev att det var den plötsliga vändningen från att 
novellen inleddes med att allt ”var bra” till att det blev en spökhistoria som var 
intressant, varpå de andra eleverna hakade på samma resonemang. Därefter 
kommenterades pojkens fantasi, såsom att lyktstolparna var spöklika, lysmaskar tittade 
på dem och att Gud fanns överallt. De tog fasta på att det intressantaste var hur pojken 
tänkte på saker och ting och hur han beskrev dem. Det blir alltså ett slags 
karaktärsbeskrivning av pojken, vad han tyckte och tänkte, vilket ligger nära de 
innehållsrelaterade läsarterna och det som Johansson (Johansson, 2015, s. 115) 
beskriver ska ingå i den litterära domänen. Det gör även beskrivningen av att novellen 
tar en tvär vändning. Johansson förklarar att miljö- och personbeskrivningar, novellens 
uppbyggnad och gestaltning ingår i den litterära domänen, det vill säga inom litterära 
läsarter (Johansson, 2015, s. 115). Kommentarerna om novellens tvära vändning kan 
tolkas som en diskussion om textens konstruktion och hur texten är dramaturgiskt 
upplagd. Dock förklarar inte eleverna detta närmare, vilket gör att det även kan handla 
om hur handlingen fortlöpte, det vill säga inom de innehållsorienterade läsarterna. 
Eftersom kommentarerna inte utvecklas blir en tydlig gränsdragning svår att med 
säkerhet kunna fastställa. Eleverna intar både innehållsorienterade och litterära läsarter 
i olika hög utsträckning. 
 
I litteratursamtalet med elever som läser Svenska på yrkesförberedande program ingick 
tre elever. Det första som kommenterades som intressant var relationen mellan pojken 
och pappan. Därefter följde en diskussion om beskrivningarna och eventuella luckor i 
novellen. 
 

Elev B: Jag gillar beskrivningarna, jag. 
Jag: Beskrivningarna? 
Elev C: Mm. 
Elev A: Detaljerat. 
Elev C: Det var väldigt detaljerat och spännande. 
Jag: Mm. 
Elev B: Det brukar ju inte vara så i lite modernare böcker, så mycket 
beskrivningar och detaljer, tycker jag. 
Jag: Vad var det för typ av beskrivningar? 
Elev A: Allt. När de ska beskriva miljön; äppelträd och buskar. 
Jag: Just det. 
Elev C: Liksom. 



 

18 
 

Elev B: När det blir mörkt och hur han beskrev allting som han såg. 
Elev C: Ja, och så beskrev de när de gick hela biten, liksom hur de gick. 
Annars brukar det alltid vara att ”vi gick dit” och sen är det liksom inget mer. 
Elev B: [skratt] 
Jag: Att de lade ganska mycket fokus på… 
Elev C: Mm. 
Elev A: Ändå lite. Att de inte beskrev… För vissa saker beskrev de detaljerat 
och vissa beskrev de inte. Far, vad hade han… Hur visste han att det skulle 
komma tåg? Var han någon järnvägsarbetare? De skrev de ju aldrig. 
Elev A: Men, enligt texten så hade han ju koll på när det skulle komma tåg 
och när det okända tåget kom då visste han inte vem föraren var. Han sa att 
han brukar veta vem föraren är i vanliga fall. 
Elev C: Men det står väl att han jobbade vid järnvägen? 
Elev A: Ja men… 
Elev C: För det står ”men far var vid järnvägen och hade rätt till det”, alltså att 
han… 
Elev A: Ja, men vad gjorde han? Är han skogsarbetare eller? 
Jag: Ja, hur tolkar du det?  
Elev C: Jag tolkar det som att han, typ jobbar med spåren. Banarbetare. 
Jag: Mm. Tänkte du samma? 
Elev A: ”Hade rätt till det”, då tänkte jag liksom att far hade sagt till sonen att 
”du får inte vara vid järnvägen själv… 
Elev C: Mhm. 
Jag: Mm. 
Elev A: …bara när du är med mig”. Som vuxen hade han rätt till det. Men 
man förstod ju att han hade någon koppling inom jobbet till järnvägen. 
 

I utdraget går diskussionen från att handla om miljöbeskrivningar och beskrivningar 
överlag till att gå närmare texten och ifrågasätta detaljer i handlingen och beskrivningen 
av karaktärer, närmare bestämt att tyda om fars relation till järnvägen var yrkesmässig 
eller inte. Beskrivningarna förklaras då som detaljerade i vissa fall och i vissa fall inte, 
beroende på hur de tolkar det som står i texten. Diskussionen kring fars relation till 
järnvägen är en rekonstruktion av den fiktiva världen (Tengberg, 2011, s. 203). Att reda 
ut vad som står i texten, hur det kan tolkas och därefter kunna greppa den fiktiva 
världen har en tydlig innehållsrelaterad prägel. Johansson (2015, s. 115) förklarar att 
kommentarer gällande miljö- och personbeskrivningar hamnar i den litterära domänen, 
vilket innebär att de bör ingå i litterära läsarter. I utdraget berättar Elev B att hon gillar 
beskrivningarna och jämför hur beskrivningar av miljö skiljer sig från den novellen de 
just läst och modernare böcker. Eleven utgår då från miljöbeskrivningar som en litterär 
faktor, att sättet att beskriva miljöer har, enligt hennes erfarenhet, har förändrats.  
 

5.1.3 Sammanfattning 
 
Eleverna i som läser Svenska 1 på studieförberedande program intog huvudsakligen 
subjektsorienterade och litterära läsarter medan de yrkesförberedande intog 
subjektsorienterade läsarter. Eleverna som läser Svenska 3 på studieförberedande 
program intog innehållsorienterade och litterära läsarter och detsamma gäller för de 
yrkesförberedande eleverna. En tydlig skillnad är att eleverna som läser Svenska 1 intar 
subjektsorienterade läsarter medan eleverna som läser Svenska 3 inte gör det. 
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Tabell 3. Självmant intagna läsarter. 
Kurs/Program Läsarter 
Svenska 1 S Subjektsorienterade & litterära läsarter 
Svenska 1 Y Subjektsorienterade läsarter 
Svenska 3 S Innehållsorienterade & litterära läsarter 
Svenska 3 Y Innehållsorienterade & litterära läsarter 

 
I tabellen ovan blir skillnaden synlig. Intagandet av läsarter på egen hand verkar skilja 
sig mellan de olika kurserna och programmen. Noterbart är att utomtextuella läsarter 
inte får något utrymme när eleverna själva väljer. 
 

5.2 Läsarter som elever intar med stöttning 
 
Inledningsvis uppmanades eleverna kommentera vad som var intressant med texten, 
vilket öppnar för att självmant inta läsarter. Därefter efterfrågades eleverna att inta 
läsarter genom en rad öppna frågor (bilaga 1). Prioriterat var att få med en fråga från 
varje läsart så tidigt som möjligt för att ge samtalet en bred grund att föra samtalet 
vidare från. De inledande prioriterade frågorna var:  

 
- Vad tycker ni om texten? 
- Vad tror ni att författaren vill berätta eller förmedla med novellen? 
- Vad i texten, om något, kan fortfarande vara aktuellt i dag? 

Beroende på samtalets karaktär och vad eleverna själva ville ta upp togs resterande 
frågor upp i olika ordning. Syftet med samtalen var att få en blandning av elevernas 
egna tankar och hur väl de kan besvara efterfrågan på läsarter. Därmed var en semi-
strukturerad intervju det lämpligaste. 

5.2.1 Svenska 1 
 
Överlag kunde eleverna som läser studieförberedande program inta de läsarter som 
efterfrågades, men i olika utsträckning. En fråga som efterfrågade både en subjekts-
orienterad läsart och en utomtextuell läsart var vad som fortfarande var aktuellt i dag, 
trots att texten är nästan 100 år gammal, och vad man fortfarande kan känna igen sig i. 
Där gav eleverna exempel på att mörkerrädsla är tidlöst och att de själva kände igen sig 
i det, vilket faller under subjektsorienterade läsarter. De kunde i samma resonemang 
tala om synen på religion och samhälleliga skillnader som att tågen och tekniken kring 
järnvägen har förändrats. Även den litterära läsarten intogs vid olika tillfällen. 
Inledningsvis talades det om novellens kännetecken efter att en elev förklarat att han 
tar med sig tips från den här novellen inför eget novellskrivande: 
 

Jag: Men hur märker man att det är en novell, och inte något annat? 
Elev A: Noveller är oftast inte så långa, kanske. 
Jag: Mm. 
Elev C: Ja, och så börjar den ju direkt.  
Jag: Börjar direkt. 
Elev A: Ja börjar alltså… 
Elev C: Det är alltså ingen inledning, utan den börjar med… 
Intresseväckande, typ. 
 

Eleverna intog också en litterär läsart vid diskussionen om miljöbeskrivningar och intog 
även då utomtextuella och subjektsorienterade läsarter genom att relatera miljöbeskriv-
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ningar till sin egen verklighet och för resonemang för under vilken årstid novellen 
utspelar sig. 
 

Jag: Vi pratade om miljöbeskrivningarna i början. Hur tyckte ni att dom var? 
Elev A: Dom beskriver ju miljön väldigt bra. Det här med skogen och 
myggorna och allting runt omkring. Jag skulle gissa att det var någonstans norr 
i Sverige. Just med myggorna och surret runtomkring i skogen. Det känns lite 
som här. Om man skulle gå i skogen här typ. 
Jag: Ganska likt det landskap som vi har? 
Elev A: Ja, det är det jag kopplar det till när dom beskriver själva 
naturgrejerna. Jag tänkte Norrland, eller i alla fall norra delen av Sverige. 
Jag: Hade ni liknande? 
Elev C: Ja alltså, jag kände såhär, nu vågar jag inte gissa men, man får ju veta 
att det är några taltrastar och typ några fåglar tror jag att det var och så får 
man ju veta att det är några myggor och de håller sig ju till varmare klimat, så 
man får ju reda på årstid också. Sommar/vår-tiden. Det fattar jag ju, men jag 
fattar inte att det blir mörkt. Med sommaren och att det blir mörkt. 
Elev B: Ja, det var. Det kände jag var… 
Elev C: Det kan ju vara runt slutet av sommaren, hösttiden också. 
Elev A: Augusti, september typ. 
Elev C: Då börjar det bli lite mörkt ändå. 

 
Vid frågan om vad texten handlade om svarade eleverna att det var svårt att förstå 
handlingen. En elev förklarade sin tankegång för att lista ut handlingen och beskrev då 
hur han via rubriken fick en föraning om vad den ska handla om. Han beskrev sedan 
en textrelaterad händelse och konstaterar att den handlar om relationen mellan en son 
och en pappa. Handlingen förklaras då som något som går att utvinna ur texten snarare 
än att förklara den textnära handlingen, vad som sker i själva berättelsen. Hur de andra 
två eleverna tolkade frågan om vad texten handlar om är svårt att veta. Antingen 
uppfattade de frågan som att det finns en handling på djupet, som inte står i texten, 
eller så uppfattade de frågan som att efterfråga en textnära uppfattning av handlingen, 
men att de inte förstod den. 
 
När författarens intentioner efterfrågades hade eleverna inledningsvis svårt att inta ett 
sådant perspektiv, vilket kan höra samman med bristen på förståelse av handlingen. De 
uppfattade författarens intention som att beskriva relationen mellan en far och en son 
och intog därefter subjektsorienterade läsarter genom att diskutera deras relation till 
sina föräldrar med vissa kopplingar till texten. Vid spekulationer kring sonens framtid 
intog eleverna utomtextuella läsarter genom att beskriva hur en son ofta går i pappans 
fotspår gällande yrke och i det här fallet religion. En elev antydde till att inta en 
metalitterär läsart genom att objektifiera litteraturen och litteraturens roll. Egentligen 
efterfrågades en subjektsorienterad läsart genom att fråga om de kände igen sig i 
Silvervägen, en bok de nyligen läst i svenskkursen. En elev svarade då med att 
bibliotekarien varit på besök i klassen och pratat om vilken typ av skönlitteratur som 
varit populär under olika årtionden och vilken som är populär just nu. Eleven säger 
sedan att: ”För hundra år sedan kanske det här var våran Silvervägen”. Det som antyds 
är då att novellen som litteratur hade en funktion då, på samma sätt som Silvervägen 
kan ha i dag. 
 
Eleverna intog därmed främst subjektsorienterade och litterära läsarter, men intog även 
utomtextuella läsarter. De rörde sig mellan läsarterna relativt ledigt och kunde i ett 
resonemang inta flera läsarter för att fördjupa diskussionen. De innehållsorienterade 
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läsarterna var svårast att inta för eleverna. Det kan höra samman med att de inte förstod 
handlingen eller att de uppfattade frågan på olika sätt. Att efterfråga handlingen i en 
text ger utrymme för att ge en textnära beskrivning och en tolkningsbeskrivning. En 
tolkningsbeskrivning innebär att texten handlar om något som inte står i texten, utan 
att läsaren behöver tolka texten och därefter bilda sig en uppfattning om vad den 
handlar om. När innehållsorienterade läsarter efterfrågades gav en elev en 
tolkningsbeskrivning och de andra eleverna uppfattade inte handlingen. 
 
För de yrkesförberedande som läser Svenska 1 efterfrågades innehållsorienterade 
läsarter tidigt. Vid frågan vad texten handlade om förklarade en elev att den handlade 
om en pojke som haft en bra dag men kände en mörkerrädsla när han gick hem. Eleven 
förklarar vidare att pappan hade en ledig dag och de gick ut på promenad och att det 
var en fin dag. När de började gå hem hade det blivit mörkt. Det är en textnära 
beskrivning av handlingen som sker och eleven intar då en innehållsrelaterad läsart. 
Vidare diskuterades författarens intentioner vilket efterfrågar en litterär läsart. 
Inledningsvis har eleverna svårt att inta den och besvara frågan, vilket kan höra samman 
med den textnära beskrivningen av handlingen. För att resonera kring en författares 
intentioner med en text kan en tolkningsbeskrivning vara förtjänstfull eftersom en 
textnära beskrivning inte ger så mycket underlag till att sätta sig in i hur författaren har 
tänkt och vilka intentioner hen har. Eleverna utvecklar inte tankarna kring författarens 
intentioner från vad de diskuterade om när innehållsorienterade läsarter efterfrågades. 
Efter att författarens intentioner efterfrågades sades: 
 
 Elev A: Det måste det ju nästan vara, men det är lite svårt att veta vad. 
 Jag: Mm. Vad skulle det kunna vara? 
 [paus] 
 Elev A: Ja, jag vet inte riktigt. 
 Elev B: Jag kan tänka mig att det kanske är något med att man inte ska 
 behöva vara rädd just på natten. Det är ju samma sak som det är på 
 dagen. Det beskrevs ju när de gick dit, hur det såg ut, och samma sak 
 när de gick hem, hur det såg ut då. 
 Jag: Precis. 
 Elev A: Jag tänkte väl typ att saker förändras fort. Alltså, ja. 
 Jag: Just med mörker eller vad som helst? 
 Elev A: Ja men från att de hade en bra dag, till att det inte var så kul 
 längre. 
 Jag: Just det. 
 Elev A: Det blir en snabb vändning. 
 
Likt de studieförberedande hade de yrkesförberedande eleverna inledningsvis svårt att 
inta en intentionsorienterad läsart. Vid efterfrågan av subjektsorienterade läsarter blev 
eleverna mer benägna att beskriva deras egna tankar och känslor med koppling till 
texten. De subjektsorienterade läsarterna var de som eleverna intog med störst 
engagemang då de utan problem kunde börja prata om hur de kan relatera delar ur 
texten till sitt eget liv och även prata om vikten av att kunna känna igen sig i en text och 
vad det bidrar med gällande spänning och läslust. De kunde även inta utomtextuella 
läsarter i och med att de kommenterade några skillnader på samhället då och nu. 
Religion, lokomotiv och el var några saker som kommenterades som kan skilja sig 
mellan tiden då novellen var skriven och dagens samhälle. Dessa skillnader nämndes, 
men utvecklades inte ytterligare.  
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De litterära läsarterna var svåra att inta för eleverna. När litterära läsarter efterfrågades 
var svaren försiktiga och fåordiga. När en fråga ställdes om miljöbeskrivningar var 
svaret en textnära förklaring av vilken miljö som beskrevs. Resonemanget försöktes 
sedan fördjupas vilket ledde till att en av eleverna förklarade att miljöbeskrivningar är 
särskilt viktiga i noveller eftersom dess längd är så begränsad. Författarens intention 
efterfrågades också, vilket eleverna hade svårt att besvara.  
 

5.2.2 Svenska 3 
 
För de studieförberedande eleverna som läser Svenska 3 efterfrågades inledningsvis en 
värderingsorienterad läsart, som är en av de subjektsorienterade läsarterna, genom att 
eleverna fick förklara vad de tyckte om texten. De svarar inledningsvis på frågan, men 
börjar sedan diskutera detaljer i texten som de inte förstod. Eleverna försökte då att 
reda ut vad som faktiskt sades i slutet och vad det betydde. De gör då tolkningar utifrån 
vilket år novellen skrevs och kopplar sonens framtid till samhället under den tiden och 
synen på religion. Genom en fråga intar eleverna subjektsorienterade, innehålls-
orienterade och utomtextuella läsarter. Intagande av dessa läsarter sker i olika 
utsträckning, men är intressant eftersom eleverna då visar att för etableringen av 
förståelsen för texten krävs fler än en läsart när de diskuterar texten tillsammans. När 
handlingen sedan efterfrågas har eleverna svårt att förklara den. Eftersom handlingen 
inte reds ut ställs frågan om författarens intentioner och eleverna förklarar då att det 
finns en viktig tanke bakom texten: 
 
 Jag: Tror ni att Pär Lagerkvist, författaren, vill berätta någonting med 
 den här? Tror ni han vill förmedla något? 
 Elev A: Ja, det tror jag. Men jag vet inte vad. Det är det jag sitter och 
 försöker tänka på. Det finns ju något slags… 
 Elev B: Man får ju den känslan av att det är något slags tanke bakom. 
 Jag: Men den kanske är svår att hitta? 
 Elev A: Ja, det tycker jag. 
 Jag: Men ni tror att det finns en tanke? 
 Elev B och C: Ja. 
 Elev A: Ja, det tror jag, definitivt. 
 Elev B: Han förmedlar ju, till exempel, hur far och son, i det här fallet, 
 kan se saker ur olika perspektiv. 
 Jag: Precis. Han kanske vill förmedla att det finns skillnader mellan 
 generationer? 
 Elev B: Ja, jo precis. 
 Elev C: Han säger ju också att far är uppvuxen vid gården. Han vet ju 
 saker om havreåkrar. Det vet ju inte sonen något om.  
 Elev A: Han har ju vuxit upp i stan. 
 Elev C: Inte samma uppväxt heller.  
 Jag: Att man kan påvisa lite skillnader med att växa upp på olika sätt? 
 Alla: Ja, precis. 
 
De intar en litterär läsart genom att sätta sig in i författarens perspektiv och de letar sig 
fram till ett gemensamt svar kring författarens intentioner. Elevernas resonemang 
stämmer till stor del överens med Tengbergs (2011) förklaring för de fyra 
komponenterna som utgör en intentionsorienterad läsart (s. 220). Läsaren förutsätter 
att det finns en intention, att den är möjlig att tillgodogöra sig, att intentionen berör en 
viktig existentiell fråga och att det är relevant att försöka förstå författarens intentioner 
(Tengberg, 2011, s. 220). Eleverna verkar övertygade om att det finns en intention från 
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författaren, men de är inte helt säkra på vad. De intog även en litterär läsart tillsammans 
med en innehållsorienterad läsart när författarens förmedlande av mörkerrädsla togs 
upp. Eleverna beskrev då författarens skrivande: 
 
 Elev A: Det var realistisk på ett sätt. Han har skrivit väldigt bra. Han 
 beskriver många bra detaljer. 
 Jag: Mycket detaljer. 
 Elev B: Att ”telefonstolparna reste sig spökaktiga upp mot himlen”. 
 Jag: Gav det en bra bild av… 
 Elev C: Ja, det gjorde det. 
 Elev A: Men det var det som slog mig, det där med lyktstolparna, att 
 han hade väldigt livlig fantasi som barn.  
 Elev B: Sedan så mullrade telefonstolparna också. När man är 
 mörkrädd är man ju rädd för ljud också, som man inte vet vad det är 
 för något. 
 
Eftersom eleverna tar ett steg ut ur texten för att förklara hur språket bidrar med hur 
en känsla gestaltas intar de en litterär läsart. Elev A förklarar dock hur detaljerna avslöjar 
att barnet/författaren hade en livlig fantasi. I det fallet är det svårt att dra en gräns för 
om han syftar till att det är författarens egna erfarenheter som novellen är baserad på 
eller om det är en ren textnära kommentar. Det finns därför drag av en 
innehållsorienterad läsart. Just beskrivning av hur en novell utmärker sig hade de 
svårare att besvara och fann egentligen inget svar. Eleverna intog även subjekts-
orienterade läsarter och det utan hinder. De relaterade känslan som sonen hade till sina 
egna liv både när de var i samma ålder som sonen och till deras nuvarande vardag. De 
diskuterade även hur det är en fördel att man som läsare får läsa mellan raderna så att 
man som läsare får vara med och fantisera och tänka själv, vilket hamnar inom 
subjektsorienterade och litterära läsarter. I regel var utomtextuella läsarter inte lika 
vanligt förekommande, men de fanns representerade. Överlag intog studieför-
beredande eleverna främst litterära och subjektsorienterade läsarter och något mindre 
av utomtextuella och innehållsorienterade läsarter. 
 
De yrkesförberedande eleverna intog inledningsvis innehållsorienterade läsarter efter 
att handlingen efterfrågats. De stannade även kvar i den och beskrev egenskaper hos 
karaktärerna. De litterära läsarterna intogs delvis efter stöttning. Eleverna uppfattade 
författarens intentioner som att han vill förmedla ett barndomsminne eftersom han 
skriver i jag-form, att miljöbeskrivningarna är detaljerade och att han inte vill avslöja 
för mycket. En elev förklarar också att han gillade texten, men att det är fel genre. 
Vilken genre det är vet han inte, men han vet att det är fel. När frågan om en novells 
kännetecken ställs förklarar eleverna kännetecken för en novell och kopplar det till den 
novell de just har läst för att förtydliga varför det är en novell. Diskussionen löd:  
 
 Jag: Avslutningsvis. Det här är ju en novell. Hur märker man att det är 
 en novell? 
 Elev A: Man kastas in i handlingen. Ganska tydligt för en novell. 
 Jag: Finns det något mer? 
 Elev A: Inte så lång. 
 Elev C: Nej. 
 Elev A: Det utmärker också en novell. 
 Jag: Ja. 
 Elev B: Är det här hela texten? 
 Jag: Ja, det här är hela texten. 



 

24 
 

 Elev A: Innehåller en röd tråd, alltså han håller sig till den här 
 händelsen. Han börjar inte svänga ut något. 
 Jag: Precis, beskriver en händelse. 
 Elev A: Innehåller få huvudpersoner. Far, son, ja mor där då på ett 
 hörn. 
 Jag: Hur många karaktärer är det som är med? 
 Elev B: Lokföraren. 
 Elev A: Ja, mor som är hemma och lagar mat. Far och son. 
 
De subjektsorienterade läsarterna är de som eleverna intar med störst engagemang sett 
till antal uttalanden. Tankar och känslor i novellen relateras till elevernas egna 
erfarenheter, tankar och känslor. De värderade också språket i texten och jämförde det 
ur ett historiskt perspektiv och de ansåg att språket var relativt modernt. De intog även 
utomtextuella läsarter när de förklarade vilka delar i texten som bevisade att det var en 
gammal text och relaterade också novellen till den tid den var skriven under. En elev 
förklarade att tågets förekomst kan vara en konsekvens av första världskriget eftersom 
tågtrafiken kunde påverkas av Tysklands inblandning i Sverige. Även förändringar för 
tåg beskrevs med skillnader och likheter från tidigt 1900-tal till nutid. Överlag intog 
yrkeseleverna de fyra läsarterna men med störst fokus på subjektsorienterade och 
innehållsorienterade läsarter och något mindre fokus på litterära och utomtextuella 
läsarter. Alla fyra läsarter intogs, men olika mycket. 
 

5.3 Likheter och skillnader vid intagande av läsarter 
 
I sammanfattningen i 5.1.3 visas skillnader mellan elevernas egna intagande av läsarter 
när ingen läsart efterfrågas (tabell 2). Där blir det tydligt att det finns skillnad mellan 
vilken svenskkurs de läser och vilka läsarter de intar. Både studie- och yrkesför-
beredande elever som läser Svenska 1 intar subjektsorienterade läsarter, vilket 
motsvarande elever som läser Svenska 3 inte gör. Eleverna i Svenska 3, både studie- 
och yrkesförberedande, intar litterära och innehållsorienterade läsarter. De studie-
förberedande elever som läser Svenska 1 intar även litterära läsarter, vilket skiljer sig 
från de yrkesförberedande elever som läser Svenska 1.  
 
När eleverna stöttades att inta övriga läsarter aktiverades läsarterna i olika utsträckning 
och med variation i om de aktiverades med enkelhet eller svårighet. Tabell 4 redovisar 
hur eleverna aktiverade de olika läsarterna. 
 
 
 
Tabell 4. Aktiverade läsarter genom stöttning. 
Kurs 
och 
progra
m 

Läsarter som 
aktiverades med 
enkelhet 

Läsarter som 
aktiverades i 
viss 
utsträckning 

Läsarter som 
aktiverades med 
svårighet 

Rörlighet 
mellan 
läsarter 

Svenska 
1 S 

Subjektsorienterade 
och litterära läsarter 

Utomtextuella Innehållsorienter
ade läsarter 

Relativt 
ledigt 

Svenska 
1 Y 

Subjektsorienterade 
och 
innehållsorienterade 
läsarter 

Utomtextuella Litterära läsarter Med viss 
svårighet 
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Svenska 
3 S 

Subjektsorienterade 
och litterära läsarter 

Utomtextuella 
och 
innehållsorienter
ade 

 Ledigt 

Svenska 
3 Y 

Subjektsorienterade 
och 
innehållsorienterade 
läsarter 

Utomtextuella 
och litterära 
läsarter 

 Relativt 
ledigt 

 
I tabellen blir det tydligt att alla elever aktiverade subjektsorienterade läsarter med 
enkelhet. Det blir också tydligt att alla elever i viss utsträckning aktiverade utomtextuella 
läsarter, vilket innebär att de varken aktiverades med enkelhet eller svårighet. De 
aktiverades, men utvecklades inte ytterligare. För de studieförberedande eleverna var 
resultatet ganska lika. De intog subjektsorienterade och litterära läsarter med enkelhet 
samt utomtextuella i viss utsträckning. Skillnaden var att eleverna som läser Svenska 1 
hade svårt att inta innehållsorienterade läsarter medan de som läser Svenska 3 intog 
dem i viss utsträckning. För yrkesförberedande elever är trenden liknande, de 
aktiverade subjektsorienterade och innehållsorienterade läsarter med enkelhet och 
utomtexutella i viss utsträckning. Skillnaden var att de som läser Svenska 3 aktiverade 
litterära läsarter i viss utsträckning och eleverna som läser Svenska 1 hade svårt att 
aktivera densamma. I tabellen blir det tydligt att det finns ett mönster. Aktiverande av 
läsarter verkar vara knutet till om eleverna läser studie- eller yrkesförberedande program 
snarare än vilken svenskkurs de läser. Överlag aktiverar eleverna samma läsarter men 
med vissa avvikelser.  
 
En annan faktor som användes var på vilket sätt eleverna rörde sig mellan läsarter. 
Detta grundar sig på de fall där eleverna i en och samma fråga kunde byta perspektiv 
och därmed läsart eller hur väl de kunde aktivera en läsart efter att en annan läsart 
tidigare varit aktiverad. Om en innehållsorienterad läsart har stöttats och sedan stöttas 
en utomtextuell läsart förväntas eleverna kunna byta perspektiv. Om så var fallet under 
stora delar av samtalet bedöms rörligheten mellan läsarter som ledig. Hade eleverna 
svårt med att byta perspektiv bedöms eleverna ha svårigheter med att röra sig mellan 
läsarter. 

6. Diskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras metoden genom att utvärdera och kritiskt granska hur studiens 
genomförande och resultat påverkats av metoden. Resultatet diskuteras sedan med 
kopplingar till bakgrunds- och teoriavsnittet. 
 

6.1 Metoddiskussion 
 
I denna studie har en kvalitativ metod använts där litteratursamtal har hållits. I 
litteratursamtalen användes en semistrukturerad intervju med en intervjuguide som 
innehöll prioriterade frågor. Metoden har valts genom att studera metoder hos tidigare 
forskning inom samma område och med stöd i litteratur om forskningsmetoder, 
däribland Larsen (2018) och Fejes & Thornberg (2015).  
 
Validiteten i studien har hållits hög. Fejes & Thornberg beskriver validitet som ”i vilken 
utsträckning den forskning som genomförs och den eller de metoder som används 
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verkligen undersöker det som avses att undersökas” (2015, s. 258). Metoden är väl 
kopplad till syftet och frågeställningarna och har i slutändan undersökt det som studien 
syftat att undersöka. Larsen (2018) förklarar att trovärdighet och överförbarhet är 
viktiga komponenter av bedömningen av validitet. Att tolkningarna som görs är 
trovärdiga går att argumentera för och emot. Med bakgrund mot tidigare forskning och 
ett tidigare examensarbete finns kunskaper och en tilltro till förmågan att tolka 
elevernas agerande i relation till de teorier som studien bygger på. Överförbarhet är inte 
helt enkelt att bedöma. Att forskningrön går att överföra på andra grupper än de som 
ingår i studien är naturligtvis möjligt, men ingen garanti. Metoden är klart överförbar, 
men resultatet kan inte garanteras vara liknande. För att resultatet ska vara överförbart 
krävs att fler studier genomförs med liknande syfte, frågeställningar och metod. 
Därefter går det att se tendenser för hur resultatet är överförbart. 
 
Reliabilitet är kopplat till pålitlighet, noggrannhet och trovärdighet. Att garantera hög 
reliabilitet i en kvalitativ studie är svårt eftersom det är människor som ingår i studien 
och jag som genomför studien kan skilja mig från en annan forskare som skulle 
genomfört samma studie. Skillnaderna kan uppstå i metodens genomförande och i 
tolkningsarbetet efteråt. Det är mycket möjligt att en annan novell valts som text och 
att andra frågor varit förberedda inför litteratursamtalet om någon annan skulle utfört 
samma studie. Eftersom de val jag gjort baseras på tidigare forskning och de metoder 
de använt har studien syftat att inte vara påverkad av subjektivitet. Högsta möjliga 
objektivitet har eftersträvats genom att göra grundliga förberedelser inför litteratur-
samtalen och därefter gå igenom materialet noggrant. Trots det utesluts inte en 
subjektiv påverkan på litteratursamtalet och tolkningsprocessen. 
 
Studiens generaliserbarhet går att ifrågasätta. Resultatet kan inte visa att det gäller för 
samtliga gymnasieelever. Studiens omfattning kräver att insamlingen av materialet inte 
blir för stort, vilket gör att det insamlade materialet endast kan visa sig vara ett exempel 
för hur elever kan inta läsarter i gymnasieskolan. För att kunna generalisera ett resultat 
som har denna metoden krävs omfattande tid och resurser. Därmed är det inte sagt att 
resultatet är obetydligt. Den svenska läsartsforskningen är relativt ny och alla bidrag 
som på olika sätt utvecklar den och bidrar med nya perspektiv är välkomna. Genom att 
fler studier genomförs blir resultaten mer värdefulla eftersom varje nytt resultat kan 
kopplas till ett gammalt för att poängtera likheter, skillnader, brister och styrkor. 
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien har varit att undersöka vilka läsarter elever i gymnasieskolan intar 
och hur väl det stämmer överens med gymnasieskolans styrdokument, samt hur 
processen för aktiverande av läsarter går till med koppling till ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande. Resultatet har gett svar som i sin isolation är intressanta. I denna 
diskussion blir resultatet kopplat till gymnasieskolans styrdokument, ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande samt till tidigare läsartsforskning. Genom att koppla resultatet till 
ett sociokulturellt perspektiv på lärande synliggörs lärande och utveckling i litteratur-
samtal. Kopplingen mellan resultatet och styrdokumenten syftar att synliggöra om 
elevernas aktiverande av läsarter överensstämmer med vilka förmågor styrdokumenten 
skriver fram att eleverna ska ha i de olika svenskkurserna.  
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6.2.1 Litteratursamtal som didaktisk metod 
 
Litteratursamtal är en lämplig konstruktion för sociokulturellt lärande, vilket gör det 
svårt att förbise ett sociokulturellt perspektiv på lärande i en sådan situation. Ett 
litteratursamtal kan ha många olika syften och funktioner. Det kan vara ett tillfälle att 
fördjupa insikter om en vald text för att synliggöra sådant som vid en textnära läsning 
inte blir synligt. Det kan även vara ett tillfälle att ”förhöra” elever om deras litterära 
kunskaper och förmågor att diskutera texten för att genomföra en bedömning av 
litterära kunskaper och förmågor. Det kan också vara ett tillfälle för lärande där alla 
deltagare bidrar med insikter och kunskaper om den text som diskuteras. Därigenom 
bidrar alla deltagare till att lärande sker. Det är det sistnämnda som kommer att vara 
föremål för detta avsnitt. 
 
De två aspekter ur det sociokulturella perspektivet på lärande som används i denna 
diskussion är att lärande är socialt och sker genom kommunikation och att ett viktigt 
verktyg för det är stöttning/scaffolding (se kap 3.2). Frågorna i intervjuguiden syftar att 
aktivera olika läsarter hos eleverna, vilket i sig fungerar som stöttning. I materialet finns 
tydliga indikationer på att när eleverna blev stöttade att aktivera läsarter kunde de närma 
sig den läsarten och i många fall aktivera den fullt ut. Vid vissa fall krävdes ytterligare 
förklaringar och någon följdfråga för att underlätta aktiveringen av vissa läsarter. I regel 
visade sig stöttning vara ett fungerande verktyg för att få eleverna att aktivera läsarter. 
När eleverna inte kunde aktivera en läsart omedelbart som stöttades av mig som 
samtalsledare kunde de hjälpa varandra genom att kollektivt testa tankar. Om en elev 
började besvara en fråga underlättade det för de andra eleverna att inta den läsart som 
stöttades. Läsarten stöttas då av samtalsledare, men också av eleverna själva, för 
varandra. I ett utdrag kommer studieförberedande eleverna som läser Svenska 3 
överens om att författaren har en tanke med texten och att den är viktig (se kap 5.2.2). 
Därefter närmar sig en elev en förklaring av vad intentionen med texten kan vara, vilket 
får stöttning av mig och därefter fortsätter de andra eleverna med exempel som stödjer 
det uttalandet.  
 
Att eleverna tar sig vidare i samtalet och i många fall fördjupar diskussionen genom 
stöttning är tydligt. Det är dock svårt att avgöra om lärande sker i de litteratursamtal 
som genomförts i denna studie, eftersom kunskaper före och efter samtalet inte 
efterfrågades och är därmed svåra att synliggöra. Eleverna har åtminstone utvecklat sitt 
tänkande kring förhållningssätt till litteratur. Tiden som ägnas åt litteratursamtalet är 
för kort för att dra några slutsatser eller närma sig ett svar gällande dessa elever. Det 
går dock att se mönster i samtalens gång att kommunikation och dialog underlättar 
aktiverande av läsarter och att se nya perspektiv. En motsats, bland många, till ett 
litteratursamtal kan vara en individuellt skriven text som kommenterar en text. I ett 
sådant fall finns varken en lärare/samtalsledare eller andra elever som kan 
kommunicera och stötta den skrivande eleven under arbetets gång. Av samtalen att 
döma hade många elever inte fått samma perspektiv på den lästa texten i en situation 
där de är ensamma med texten. I ett sådant fall blir inlärningen och uttrycket av 
kunskaper upp till individen och är inte ett sätt för lärande som fungerar ur ett 
sociokulturellt perspektiv. Det går som sagt inte att dra slutsatser om inlärning om just 
dessa samtal, men det är möjligt att några elever fick en del nya perspektiv på läsning 
av skönlitterär text.  
 
Överlag behövdes stöttning från mig som samtalsledare i alla samtal och stöttningen 
varierade i utsträckning. De yrkesförberedande elever som läser Svenska 1 var de som 
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behövde mest stöttning i att kunna fördjupa samtalen och för att aktivera de olika 
läsarterna. Det kan även förklaras genom ett sociokulturellt perspektiv eftersom det var 
det enda samtalet där endast två elever deltog. Därmed blir deras stöttning av varandra 
begränsad. Enligt det sociokulturella perspektivet bör den samlade kunskapen vara 
större ju fler deltagarna är eftersom kunskap är distribuerat och fördelas mellan 
deltagarna. Eftersom det största antalet elever i ett litteratursamtal var tre blir 
kunskapen fördelad, men också begränsad. Hade fler elever ingått i samtalen hade 
kunskapen kunnat blivit större, enligt ett sociokulturellt perspektiv.  
 

6.2.2 Resultatet mot bakgrund av styrdokument 
 
Hur förhåller sig resultatet till styrdokumenten? Att läsarter som eleverna aktiverar 
ligger i linje med styrdokumenten innebär att läsarterna är representerade i 
kunskapskraven i respektive svenskkurs. De som läser Svenska 3 förväntas ha aktiverat 
alla fyra läsarter genom att ha genomgått Svenska 1 och 2 (se tabell 1). De ska därför 
kunna aktivera alla läsarter. De som läser Svenska 1 har förmodligen närmat sig olika 
läsarter i grundskolan, men de förväntas aktivera innehållsorienterade och litterära 
läsarter eftersom dt finns representerade i kunskapskraven för Svenska 1. Eftersom 
ämnets syfte skriver fram att eleverna ska koppla skönlitteratur till egna erfarenheter 
och självinsikt, förväntas alla elever kunna aktivera subjektsorienterade läsarter. 
 
De studieförberedande eleverna i Svenska 1 intog subjektsorienterade och litterära 
läsarter relativt enkelt, vilket ligger i linje med vad styrdokumenten förklarar att de ska 
kunna. De hade dock svårt att aktivera innehållsorienterade läsarter trots att de 
förväntas kunna göra det enligt styrdokumenten. Eftersom Tengberg (2011) fann att 
högstadieelever oftast aktiverade innehållsorienterade läsarter i litteratursamtal på 
högstadiet är resultatet någon förvånande. Denna skillnad kan ses ur olika perspektiv. 
Frågan som ställdes var vad texten handlade om. Detta är en fråga som får antas har 
ställts till elever under stora delar av grundskolan och eleverna har fått lära sig att tolka 
den frågan på olika sätt. Eftersom de i Svenska 1 förväntas undersöka och förklara tema 
och motiv i skönlitteratur kan frågan om handling för dem skapa en förvirring för vad 
som egentligen efterfrågas, vilket kan förklara deras svårighet med att inta innehålls-
orienterade läsarter. En annan förklaring kan vara att texten var för svår för dem att 
förstå, antingen på språklig nivå eller innehållslig nivå. Eleverna gav själva förklaringar 
att de tappade bort sig på grund av miljöbeskrivningar, språket och att texten ”väver in 
lite saker i varandra”. Utomtextuella läsarter är något som främst krävs i Svenska 2, 
vilket gör att de inte förväntas kunna inta dem med enkelhet. De yrkesförberedande 
eleverna i Svenska 1 aktiverade främst subjektsorienterade och innehållsorienterade 
läsarter, vilket också är förväntat. De hade däremot svårt att inta litterära läsarter. 
Litterära läsarter i Svenska 1 består av att kunna jämföra tema och motiv i olika litterära 
verk, vilket oftast även inkluderar fler litterära termer och begrepp i själva under-
visningen. Ett perspektiv som belyser litterära aspekter av en text bör därför vara möjlig 
att inta. Eftersom denna studie utfördes tidigt under vårterminen kan det vara ett 
arbetsområde som de ännu inte gått igenom, eller så har de inte förmåga eller kunskaper 
att aktivera den. Skulle förmågor och kunskaper saknas finns det skäl till att det finns 
didaktiska problem i litteraturundervisningen och den därmed ska ha en tydligare 
inriktning som utvecklar litterära kunskaper. 
 
De studieförberedande eleverna som läser Svenska 3 aktiverade främst subjekts-
orienterade och litterära läsarter. De aktiverade även utomtextuella och innehålls-
orienterade i viss utsträckning. Även de eleverna motsvarade styrdokumentens krav på 
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läsarter då Svenska 3 främst efterfrågar litterära läsarter. Eftersom de eleverna läser den 
sista svenskkursen i gymnasiet förväntas också kunna aktivera alla läsarter, vilket de 
gjorde. De yrkesförberedande eleverna som läser Svenska 3 aktiverade främst subjekts-
orienterade och innehållsorienterade läsarter och aktiverade utomtextuella och litterära 
i viss utsträckning. Det resultatet är också förväntat, trots att de ska inta litterära läsarter 
med enkelhet i Svenska 3. De kan därmed inta litterära läsarter, vilket är kravet i Svenska 
3, men ytterligare utveckling på området är naturligtvis möjlig. De aktiverade därmed 
alla läsarter, vilket är enligt förväntningarna. 
 
Progressionen som blir tydlig i resultatet är att ingen av läsarterna var svåra att aktivera 
för Svenska 3-eleverna, medan två läsarter var svåra att aktivera för Svenska 1-eleverna. 
Det följer i stort hur styrdokumenten är formulerade och att olika kurser fokuserar på 
olika läsarter. För de yrkesförberedande eleverna behöver dock mer fokus läggas på att 
utveckla litterära läsarter eftersom de är de läsarter som visar sig vara svåra för eleverna 
att aktivera. Eftersom styrdokumenten skriver fram att eleverna behöver kunna inta de 
läsarterna och de efterfrågas i nationell examination, är det upp till svenskunder-
visningen att ge eleverna förutsättningar för att inta litterära läsarter. Om inte svensk-
undervisningen utvecklar elevernas perspektiv på läsande med kunskaper inom 
litteratur riskerar eleverna att inte ha goda förutsättningar för att motsvara kunskaps-
kraven och att klara nationell examination. De yrkesförberedande elever som läser 
Svenska 3 intog dock en litterär läsart självmant när ingen läsart stöttades eller 
efterfrågades. 
 
Det verkar därmed finnas en skillnad i hur eleverna intar läsarter beroende på om de 
går ett yrkes- eller studieförberedande program. Studieförberedande elever verkar ha 
bättre förutsättningar att inta de läsarter som är representerade i styrdokumenten. Om 
rätt förutsättningar ges med ett sociokulturellt perspektiv kan eleverna tillägna sig 
kunskaper genom att bli stöttad av lärare och klasskamrater. Resultatet i studien är inte 
representativt för svensk skola, men skulle fler empiriska studier se liknande mönster 
finns anledning att upprepa styrdokumentens betydelse för svenskundervisningen 
oavsett programtillhörighet. 
 

6.2.3 Resultatet mot bakgrund av tidigare läsartsforskning 
 
Resultatet skiljer sig mot tidigare läsartsforskning. Tengbergs (2011) resultat visade att 
högstadieelever främst aktiverar handlingsorienterade läsarter, vilket är en typ av 
innehållsorienterade läsarter, i litteratursamtal. Eftersom denna studie genomförts med 
gymnasieelever är skillnaden på förhand given. Det går att förvänta sig en progression 
i läsförmågor från högstadiet till gymnasieskolans svenskkurser. Dock är skillnaden 
mellan årskurs nio och de elever som läser Svenska 1 något förvånande. Detta kan det 
finnas förklaringar till. För det första observerade Tengberg (2011) litteratursamtal och 
konstruerade inte frågorna själv. Därför ligger aktiverandet av läsarter i samtalsledarens 
händer. Det är troligt att ett tillvägagångssätt som medvetet stöttar olika läsarter bidrar 
till att eleverna intar olika läsarter, som i denna studie. Att som samtalsledare gå in i ett 
litteratursamtal och inte ha kunskaper om olika läsarter är inte konstigt, eftersom 
forskningen är relativt ny. För det andra uppmärksammas nya perspektiv på skön-
litteratur i Svenska 1 på gymnasiet mot hur skönlitteraturen används i grundskolan. 
Progressionen för eleverna är därför naturlig, men ändå något förvånande eftersom 
progressionen är tydlig redan efter 1–2 års undervisning. 
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Johansson (2015) genomförde sin studie av läsarter/domäner på gymnasieelever. De 
skrev texter med utgångspunkt i en novell de läst. Johanssons resultat visade att 55,7% 
intog en innehållsrelaterad domän, 19,5% en utomtextuell domän och 23,0% en litterär 
domän. Johansson har inkluderat texter med ”jagrelaterade” kommentarer i den 
utomtextuella domänen, medan de har fått en egen kategori i denna studie: 
subjektsorienterade läsarter (Johansson, 2015, s. 107). Johansson förklarar att de flesta 
elevkommentarer som kategoriserats som utomtexuella är av subjektsorienterad 
karaktär (ibid.). Det innebär då att de utomtextuella läsarterna, enligt min 
systematisering, inte är väl representerade i Johanssons studie. I övrigt reflekterar 
Johanssons resultat denna studies resultat någorlunda väl. En jämn fördelning men med 
få utomtextuella läsarter. Eftersom Johansson inte efterfrågade eller stöttade någon 
läsart så bör resultatet jämföras med vilka läsarter som eleverna intog på egen hand i 
denna studie, vilket är representerat i tabell 3 (se kap 5.1.3). Där återfinns subjekts-
orienterade, litterära och innehållsorienterade läsarter. Att dela in resultatet i denna 
studie i procent för att jämföra mot Johanssons resultat är inte rättvist eftersom det inte 
kan påvisa likheter. Resultaten är framtagna i ett olika sammanhang och i olika 
omfattning. En sådan jämförelse blir missvisande.  
 
Denna studies resultat har kopplats till styrdokumenten i 6.2.2. En annan aktör som 
ställer krav på eleverna gällande läsarter är nationell examination. Nilsons (2017) studie 
visar att det främst är litterära läsarter som efterfrågas i nationell examination. De flesta 
elever som ingick i denna studie kunde aktivera en sådan läsart på egen hand eller med 
stöttning. De elever som hade svårt att aktivera litterära läsarter var de yrkesför-
beredande elever som läser Svenska 1. Det innebär att deras förutsättningar för att 
aktivera de läsarter som nationell examination kräver är något underutvecklad och 
behöver ses över. Eftersom de med enkelhet eller i viss utsträckning kunde aktivera 
övriga tre läsarter så bör fokus ligga på att utveckla färdigheterna för att inta litterära 
läsarter. I övrigt finns förutsättningar för de andra eleverna att bemöta efterfrågan från 
nationell examination på läsarter. Därmed är det inte fastslaget att deras kunskaper är 
goda, utan att förhållningssättet till texten inte är främmande. 

7. Slutsatser 
 
Den här studien har som syfte att undersöka vilka läsarter elever i gymnasieskolan intar 
och hur väl de stämmer överens med gymnasieskolans styrdokument, samt undersöka 
hur processen för aktiverande av läsarter går till med koppling till ett sociokulturellt 
perspektiv på lärande. En slutsats är att eleverna överlag kan inta i stort sett alla läsarter 
och gör det enklast med stöttning och kommunikation. Stöttning och kommunikation 
från samtalsledare eller andra elever när elever ska inta läsarter underlättar för eleverna 
att få nya perspektiv på den lästa texten, och utveckla och fördjupa sina kunskaper om 
den. Litteratursamtal med cirka tre elever och en samtalsledare verkar bidra till att 
utveckla tankar om och förhållningssätt till skönlitterära texter och i förlängningen till 
lärande.  
 
Läsarter som eleverna intar stämmer i huvudsak överens med hur gymnasieskolans 
styrdokument är formulerade. Det var endast två tillfällen där eleverna med svårighet 
intog specifika läsarter. Elever som läser Svenska 1 på studieförberedande program 
intog med svårighet innehållsorienterade läsarter trots att det förväntas av dem i 
kunskapskraven för Svenska 1. Elever som läser Svenska 1 på yrkesförberedande 
program intog med svårighet litterära läsarter trots att även det förväntas av dem i 
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kunskapskraven för Svenska 1. Detta kan bero på flera orsaker. Det är möjligt att det 
finns skillnader i litteraturundervisningen i grundskolan och gymnasieskolan eftersom 
de har olika krav på eleverna. Det är därför möjligt att förstaårseleverna ännu inte har 
förmågor och kunskaper med sig för att inta alla läsarter, men det är 
svenskundervisningens ansvar att ge eleverna förutsättningar för att få de förmågorna 
och kunskaperna. Det kan också bero på att svenskkursen pågår och att dessa läsarter 
ännu inte behandlats i undervisningen. Studien uppmärksammade också att elever som 
läser Svenska 3 på yrkesförberedande program intog litterära läsarter i viss utsträckning 
trots att kunskapskraven i den kursen tydligt betonar litterära läsarter. De intar litterära 
läsarter, vilket är förväntat, men det kan fortfarande ske utveckling på det området för 
att inta dem med enkelhet. Det blev tydligt att de studieförberedande eleverna har 
lättare än yrkesförberedande elever att inta litterära läsarter, vilket innebär att det finns 
ett möjligt didaktiskt problem; studieförberedande elever har bättre förutsättningar än 
yrkesförberedande för att bemöta läsarters efterfrågan i styrdokument och nationell 
examination. Det går dock inte att slå fast att det är fallet på grund av denna studies 
begränsade omfattning. Slutsatsen är därför att det är möjligt att det finns ett sådant 
didaktiskt problem. Ett undervisningsförslag är därför att undervisa om olika 
perspektiv på och förhållningssätt till skönlitteratur och sedan stötta eleverna att inta 
dessa läsarter i litteratursamtal. 
 
När eleverna intar läsarter utan stöttning blir det en tydlig skillnad beroende på vilken 
svenskkurs de läser. Eleverna som läser Svenska 3 intar innehållsorienterade och 
litterära läsarter medan eleverna som läser Svenska 1 intar subjektsorienterade läsarter. 
De studieförberedande eleverna i Svenska 1 intar även litterära läsarter (se tabell 3). När 
eleverna stöttas att inta läsarter finns en skillnad baserat på om de läser studie- eller 
yrkesförberedande program (se tabell 4). Eleverna på yrkesprogram intar subjekts-
orienterade och innehållsorienterade läsarter med enkelhet och elever på studieför-
beredande program intar subjektsorienterade och litterära läsarter med enkelhet. Den 
skillnaden, eller de likheterna, är inte påvisade i tidigare forskning vilket gör att resultatet 
i denna studie inte kan jämföras med någon annan studie. Det ska inte vara någon 
skillnad på vilka läsarter eleverna kan inta med enkelhet eftersom svenskundervisningen 
ska vara densamma för alla elever oavsett programtillhörighet då styrdokumenten inte 
gör någon sådan skillnad. Det går dock inte att dra några konkreta slutsatser på grund 
av studiens begränsade omfattning. Liknande empiriska studier behöver utföras för att 
se om det finns tendenser som pekar åt samma håll. Skulle fler empiriska studier peka 
åt samma håll finns ett didaktiskt problem. Alla elever ska ges samma förutsättningar 
eftersom styrdokument och nationell examination inte gör skillnad på program-
tillhörighet.  
 
De slutsatser som dras av denna studie är att gymnasieelever i stor utsträckning behöver 
stöttning i litteratursamtal, inte minst de yrkeselever som läser Svenska 1. Ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande i ett litteratursamtal är ett ingångsvärde som 
gynnar eleverna genom att de stöttas att inta läsarter både av en samtalsledare och andra 
elever som deltar i samtalet. Kommunikationen mellan elever bidrar till att de kan 
fördjupa varandras resonemang och hjälpa varandra att se texten ur olika perspektiv. 
Det visar sig att elever överlag intar liknande läsarter men med några skillnader. De 
didaktiska upptäckterna i studien är inte nödvändigtvis allvarliga, men litteratur-
undervisningen för yrkeselever i både Svenska 1 och 3 kan behöva undersökas vidare. 
De intar inte de litterära läsarterna med enkelhet som kunskapskraven i respektive kurs 
kräver, vilket gör att eleverna inte har rätt förutsättningar för att bemöta kunskaps-
kravens efterfrågan. Som tidigare nämnt går det inte att dra konkreta slutsatser av denna 
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studie på grund av dess begränsade omfattning, men resultatet bidrar till att upp-
märksamma perspektiv på litteraturundervisningen som är viktiga att fortsätta 
undersöka.   
 
 

8. Vidare forskning 
 
Denna studie är inte representativ för svenska gymnasieskolor, utan endast ett exempel 
för hur läsartsforskningen kan användas för att synliggöra de läsarter som elever intar i 
gymnasieskolan. Forskningsområdet är tämligen nytt inom svensk skola och det bör 
därför genomföras fler empiriska studier för att kunna bekräfta läsartsteorier och de 
resultat som framkommit. Den här studien har visat att det verkar finnas en skillnad 
mellan vilka läsarter som elever på studie- och yrkesprogram intar. Då det inte har 
uppmärksammats i någon tidigare forskning är det därför ett intressant område att 
forska vidare på. 
 
I studien ingår elva elever från fyra olika program i två olika kurser. Studie- och 
yrkesförberedande program och eleverna läser Svenska 1 och Svenska 3. De didaktiska 
slutsatser som dras i denna studie kan därför inte vara representativa för svensk skola 
på grund av dess begränsade omfång. Att genomföra liknande studier i litteratursamtal 
är av intresse, men det kräver mycket tid och många litteratursamtal för att kunna se 
mönster som ger tyngd till hållbara didaktiska slutsatser. Alternativt att samma typ av 
studie genomförs av en mängd forskare under samma tid för att effektivisera 
genomförandet.  
 
Det finns flera vägar att ta gällande vidare forskning. Replikera studier som redan 
genomförts eller fortsätta vara progressiv gällande konstruktion av läsartsteorier är 
studier som fortsätter att utveckla forskningsområdet. Tidigare forskning har till stor 
del varit induktiv – de har konstruerat nya läsartsbegrepp efter insamlingen av det 
empiriska materialet. Det finns därför många läsarter, som systematiserats av mig i det 
förra examensarbetet, att använda deduktivt för framtida studier.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Litteratursamtal 
 
Högläsning av Jag och far av Pär Lagerkvist samtidigt som eleverna följer med i texten. 
 

- Vad tyckte ni var intressantast med texten? Diskutera gärna med varandra. 

 
- Vad tycker ni om texten? 
- Vad tror ni att författaren vill berätta eller förmedla med novellen? 
- Vad i texten, om något, kan fortfarande vara aktuellt i dag? 

 
Innehållsorienterade läsarter 

- Vad handlade texten om? 
- Vilka karaktärer finns i texten? 
- Vilka skillnader finns mellan pappan och pojken? 

Subjektsorienterade läsarter 
- Vad tycker ni om texten? 
- Vilken del/vilka delar av texten kan ni känna igen er själva i? 
- Varför kan det spela roll om man kan känna igen sig i texten eller inte?  
- Vilken känsla fick ni när ni läste novellen?  

Utomtextuella läsarter 
- Novellen heter Far och jag och är utgiven 1924. Den är snart 100 år gammal. 

Finns det något i texten som visar att den är skriven 1924? Vad? 
- Vad i texten, om något, kan fortfarande vara aktuellt i dag? 

Litterära läsarter 
- Hur märker ni att det är en novell? 
- Vad vill författaren berätta eller förmedla med novellen? 
- Vilken miljö målar författaren upp? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 
 

  
  
Information om deltagande i en undersökning gällande skönlitterär 
läsning  
 
Hej! 
 
Mitt namn är Fredrik Söderqvist och jag läser till gymnasielärare i svenska och engelska på Högskolan 
Dalarna. Jag vänder mig till dig som gymnasieelev som läser antingen Svenska 1 eller Svenska 3 eftersom 
jag är speciellt intresserad av elevers egna tankar och åsikter kring skönlitteratur ber er om att delta i en 
undersökning. Undersökningen ligger till grund för ett examensarbete som undersöker gymnasieelevers 
förhållningssätt till skönlitterära texter. Examensarbetet bygger på tidigare forskning och syftar att föra 
forskningen framåt gällande förståelsen av läsning i svenskämnet i gymnasiet. Du tillfrågas härmed om 
deltagande i denna undersökning. 
 
Syftet med undersökningen är att synliggöra förhållandet mellan läsare och skönlitterär text och de olika 
sätt som text kan läsas på. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 
ditt deltagande utan närmare motivering. Du som deltar kommer att ingå i en grupp med tre elever som 
alla läser en skönlitterär text som sedan diskuteras i ett litteratursamtal. Inför litteratursamtalet krävs inga 
förberedelser. Samtalet kommer att spelas in och då endast med ljud. Litteratursamtalet tar 40 minuter 
och kommer att ske under v. 7–8, beroende på vilken tid som fungerar, och sker i första hand utanför 
lektionstid. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna och 
du har möjlighet att läsa den när den publiceras. 
 
Det insamlade ljudmaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. Innehåll som uppges i materialet 
kommer att anonymiseras och namnen kommer att fingeras. Endast jag själv kommer att ha tillgång till 
det insamlade materialet. Om det framkommer känslig information i materialet kommer detta inte att 
användas och redovisas i uppsatsen. Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter 
i samband med examensarbetet. Som deltagare i undersökningen har du enligt Dataskyddsförordningen 
(GDPR) rätt att få information om hur dina personuppgifter kommer behandlas. Du har också rätt att 
ansöka om ett så kallat registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid frågor om behandlingen av 
personuppgifter kan du vända dig till Högskolans dataskyddsombud. 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 

Student Handledare 
Fredrik Söderqvist Solveig Malmsten 
h14freso@du.se sml@du.se 
  

 
_____________________________   _____________________________ 
Underskrift 
 

  Underskrift 

  
__________________________                                      ___________________________ 

  Ort och datum                                                                   Ort och datum 
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Jag har fått information om undersökningens syfte och vad det innebär att delta i studien. Härmed 
anmäler jag mitt intresse för att ingå i undersökningen. 

 

___________________________________  

Underskrift  
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