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Abstrakt 

Syftet med denna kvalitativa studie är att ta reda på hur och varför svensklärare i 

årskurs 4–6 använder sig av boksamtal i sin undervisning. Tidigare forskning visar 

många fördelar för elevernas kunskapsutveckling genom att de får samtala om böcker 

och där är Chambers samtalsmodell i fokus. Däremot framkommer det också att det 

finns svårigheter i arbetet med boksamtal. Studiens teoretiska ram grundar sig i det 

sociokulturella perspektivet med utgångspunkt i att vi lär oss tillsammans samt Judith 

Langers föreställningsvärldar och Michel Tengbergs läsarter. Med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer med sex svensklärare i årskurs 4–6 har studiens data 

kunnat samlas in. Den insamlade datan har systematiskt analyserats utifrån våra 

frågeställningar och resulterade i olika svarskategorier: hur lärare arbetar med 

boksamtal, varför lärare arbetar med boksamtal samt svårigheter med boksamtal. 

Utifrån intervjuerna kan en slutsats göras om att det mest förekommande sättet som 

boksamtal används enligt studiens deltagare är vid läsläxa och högläsning. Samtliga 

deltagare beskrev bland annat att eleverna får utveckla sitt ordförråd, sin läsförmåga 

och sitt sätt att resonera. Dessutom kan boksamtal hjälpa eleverna att uppnå 

betygskriterierna för årskurs 6. Studiens resultat om hur och varför lärare arbetar med 

boksamtal stämmer bra överens med den tidigare forskningen inom området. 

Däremot har det uppmärksammats svårigheter av lärarna som inte framkommer lika 

mycket i den tidigare forskningen. Den tidigare forskningen tar upp att eleverna kan 

uppfatta boksamtalen som problematiska om de blir hårt styrda av läraren eller för 

intima. Ingen av studiens lärare nämner det problemet utan de uppmärksammar i 

stället andra problem som att tiden och resurserna inte räcker till. 
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1 Inledning 

Skolverket (2016, s. 8–9) skriver att det är en individuell rättighet att kunna läsa, tolka 

och tala om texter. Det är också en förutsättning för att kunna värna om den 

demokratiska värdegrund som samhället bygger på. För att eleverna ska få en god 

läsutveckling är det viktigt att de får en medveten undervisning och att skolan ger stöd 

för att de ska bli aktiva, eftertänksamma och kritiska läsare. En god läsförmåga är 

viktig för att kunna utveckla kunskaper inom andra ämnen och för att klara sig i 

samhället som bygger på skriftlig kompetens. Skolverket (2016, s. 11) menar också 

att det är i årskurserna 3–7 som eleverna går från lära sig läsa till att läsa för att lära. 

Dock är det många av eleverna som bara tillägnar sig en ytlig förståelse och inte 

förstår vad det är som de har läst eller vad de ska ha läsningen till. Skolverket (2016, 

s. 18–19) förklarar att läsförståelse definieras som en förmåga att kunna hantera 

information, tolka och skapa mening i olika texter. Hur läsförståelsen utvecklas beror 

på vem läsaren är, vilket syfte läsningen har, vilka texter som ska läsas samt i vilket 

sammanhang som läsningen sker. Läsarens intresse, läsattityd, motivation och 

engagemang är också något som påverkar hur läsförståelsen utvecklas (ibid).  

Läsning handlar inte enbart om att kunna läsa och avkoda en text. Det handlar 

också om att kunna förstå innehållet i texten och dra slutsatser på ett djupare plan 

(Jönsson 2018, s. 1). Skolverket (2017, s. 66–67) skriver att år 2016 visade PIRLS en 

förbättring av svenska elevers läsförmåga i årskurs 4. En bidragande faktor till det 

ökade resultatet är att många elever får undervisning i olika lässtrategier. I kursplanen 

står det att elever ska använda sig av lässtrategier som används för att tolka och förstå 

olika texter, och i kursplanens kommentarmaterial betonas vikten av att undervisa om 

olika lässtrategier för att bredda elevernas läsförmåga (a.a). Skolverket nämner ingen 

särskild lässtrategi men i praktiken finns det flera. ”En läsande klass” är ett exempel 

som består av olika sätt att arbeta med en text med hjälp av olika figurer. Det kan 

bland annat vara spågumman som förutspår vad som ska hända i texten, cowboyen 

som sammanfattar och detektiven som reder ut nya ord och uttryck (Pearltrees, 2019). 

Skolverket (2019, s. 260) menar att elever ska ges förutsättningar i 

undervisningen att utveckla sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra 

texter som belyser olika människors villkor samt identitets- och livsfrågor. Skolverket 



 

2(28) 

 

(2019, s. 263) skriver också att kunskapskraven i årskurs 6 innefattar att eleverna ska 

kunna tolka och föra resonemang om budskapet i texten och arbetet med boksamtal 

är en viktig del i undervisningen. Den inflytelsefulla författaren Aidan Chambers har 

skrivit boken Böcker inom och omkring oss som handlar om boksamtal. Han anser att 

boksamtal ger form åt den tolkning som skapats ur texten (Chambers 2011, s. 141). 

Utifrån målen i läroplanen anser vi att det är relevant att studera hur och varför lärare 

arbetar med boksamtal med sina elever i klassrummen.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att undersöka hur och varför grundlärare som undervisar i svenska i 

årskurs 4–6 arbetar med boksamtal i sina klasser. Vi vill också ta reda på vilka 

svårigheter som kan uppkomma i arbetet. Utifrån syftet ska nedanstående 

frågeställningar besvaras: 

● Hur arbetar grundlärare i svenska med boksamtal i årskurserna 4–6? 

● Varför arbetar grundlärare i svenska med boksamtal i årskurserna 4–6? 

● Vilka svårigheter uppmärksammar grundlärare i svenska vid arbete med 

boksamtal i årskurserna 4–6?  

2 Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs vår definition av boksamtal (2.1) och hur boksamtal kan 

innefatta mer än att bara samtala om en text (2.2).  

2.1 Definition av boksamtal 

Vår definition av boksamtal inkluderar både samtal som är ledda av lärare och 

elevsamtal samt planerade och spontana samtal om litteratur. Planerade samtal kan 

exempelvis vara särskilda frågor efter en läsläxa, och spontana samtal kan vara de 

samtal som sker naturligt efter exempelvis högläsning i klassen. Anne-Marie Körling 

(2018, s. 1) beskriver boksamtalet som ett sätt att fylla det tomrum som en text inte 

berättar. Hon talar om samtalet som ett verktyg för att göra texten större och mer 

begriplig. Vid boksamtal öppnas även möjligheter för att diskutera ord och begrepp, 

jämföra innehållet med andra texter och koppla till sina egna erfarenheter (ibid).   
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2.2 Boksamtal – mer än bara samtal om en text 

 
Boksamtal kan göra det möjligt för eleverna att hjälpa varandra att skapa en djupare 

förståelse av det de läst. Britta Stensson (2006, s. 124) menar att det är positivt för de 

elever med annat modersmål och de elever som inte kommer från ett läsande hem, 

men att det även utmanar de elever som kommit längre med läsningen då de i samtalen 

får pröva sin egen tolkning. Stensson (2006, s. 8) diskuterar också hur litteraturen kan 

skapa en möjlighet att förändras som människa genom att reflektera över sig själv. 

Även Katarina Eriksson Barajas (2012, s. 126–127) för fram att boksamtal ger 

naturliga tillfällen för att både diskutera värdegrundsfrågor och öva läsning. 

Chambers (2011, s. 128) skriver att samtal om böcker är en mycket värdefull aktivitet 

men också att det är den bästa övningen för att kunna föra givande samtal om annat. 

Han skriver även att boksamtal är ett sätt att ge form åt de tankar och känslor som 

väckts av boken men också av den tolkning som går att skapa ur texten (a.a, s. 141). 

Boksamtalet har även en stor betydelse för språkutvecklingen och har en 

inverkan som anses positiv när det handlar om både tolkningsförmåga och 

läsförståelse. Samtal om litteratur ökar även utrymmet för elever att framföra sin egen 

åsikt genom att delta, samt att de ger varje elev möjlighet att utveckla sin kunskap 

genom att dela erfarenheter med andra (Eriksson Barajas, Johansson & Martinsson 

2016, s. 1). Samtalen kan också hjälpa eleverna att få en förståelse för andra 

människors tänkande och kan även göra det möjligt att anpassa språket efter vem de 

talar med och på så sätt utveckla sitt språk. Detta är inte bara användbart i ämnet 

svenska i skolan, utan i alla ämnen och ute i samhället (Körling 2018, s. 2–3).  

Att organisera boksamtalen anser Stensson (2006, s. 130) är viktigt för att det 

ska kunna föras ett gott samtal. Hon talar om vikten av att eleverna får känna sig 

betydelsefulla och att deras åsikt spelar roll i samband med boksamtal, eftersom de på 

så sätt kan komma vidare i sitt eget tänkande. Chambers (2011, s. 142) skriver att ett 

boksamtal har många olika funktioner och drivkrafter på en och samma gång. Han 

menar att boksamtal inte endast innebär att vi berättar saker för varandra, utan han 

skriver om de fyra sätten att säga något; att säga något för sin egen skull, att säga 

något till andra, att säga något tillsammans och att säga något nytt.  

Att skönlitteraturen kan utveckla en föreställningsförmåga hos oss människor 

och kan hjälpa oss att förstå omvärlden ur olika perspektiv är det inte bara Stensson 
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(2006, s. 124) som talar om. Eriksson Barajas (2012, s. 118–119) menar att boksamtal 

hjälper läsarna att förstå den lästa texten genom att koppla den till läsarens vardag. 

Genom texten kan eleverna också lära sig hur de ska förstå sina egna liv bättre. 

Samtalen kan skapa diskussioner som rör både den verkliga världen och den i texten. 

Ofta omfattar samtalen moraliska frågor som kan användas på ett didaktiskt sätt för 

att eleverna ska lära sig om moral. Diskussionen om textens innehåll kan skapa stort 

engagemang då de kan kopplas till elevernas upplevda erfarenheter (ibid).  

3 Tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning som finns om boksamtal (3.1) 

läsförståelse (3.2) och svårigheter med boksamtal (3.3). Den forskning som används 

är peer-reviewed som betyder att den har kritiskt granskats före publicering.  

3.1 Boksamtal 

Mycket av den tidigare forskningen om boksamtal har Aidan Chambers som grund 

för dess samtal om litteratur. En av de forskare som använt sig av Chambers metod i 

sin studie är Mary Ingemansson som i sin forskning har utgått från hans fyra 

grundfrågor: ”Vad tycker du om i texten? Vad tycker du inte om? Vilka frågor har 

du? Vilka mönster ser du?”. Hon menar att dessa frågor blev en grund till samtalet 

(Ingemansson, 2010 s. 182–183). Även Karin Lundkvist (2009, s. 17–18) talar om 

Chambers grundfrågor där eleverna tillsammans först får diskutera genom att utgå 

från gillanden och ogillanden, sedan utbyta frågetecken med varandra och till sist lyfta 

frågor eller luckor i texten som kommer upp i samband med den lästa texten. Beroende 

på vad texten behandlar för frågor menar hon att många olika kompetensområden 

stimuleras vid boksamtal. Lundkvist (2009, s. 21) beskriver boksamtal som en positiv 

del i undervisningen på grund av att vissa elever har lättare att formulera sig i tal än 

skrift. Hon lyfter också fram att eleverna själva tycker att boksamtal är berikande och 

stimulerande eftersom de får höra andras åsikter.  

Genom läsning, skrivning och samtal om böcker får elever möjlighet att öva 

och utveckla sin läskunnighet samt lära sig att förstå sig själva, andra och omvärlden. 

Oavsett vilken bakgrund eleverna har kan de ha meningsfulla konversationer om de 

får guidning och stöd av sin lärare. På det sättet får de en förståelse för vad de har läst, 
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gör kopplingar till sina egna erfarenheter och värderar texten och dess budskap (Kong 

& Fitch 2002, s. 353). Judith Langer (2017, s. 26) diskuterar litteraturens sätt att bilda 

oss människor och berika oss med en kunskap som gör oss till mer reflekterande och 

informerande människor inom både litteraturen och i livet.  

Att lärare bör utgå från vad eleverna ställer sig frågande inför och berörs av 

lyfter Michael Tengberg (2011, s. 300) fram som en viktig del för att kunna berika 

deras uppfattning av texten. Eleverna behöver ges större inflytande över samtalet och 

hur det formas. Han talar även om att elever som fått arbeta med boksamtal i 

svenskundervisningen blir aktiva deltagare vid diskussioner, att de kan jämföra och 

diskutera texter samt betrakta en text ur olika perspektiv (Tengberg 2011, s. 311). 

Även Caroline Pearson (2010, s. 9) påvisar att det skapas ett större självförtroende för 

att använda språket som ett verktyg för att uttrycka sig när elever deltar i boksamtal. 

Tengberg (2014, s. 70–71) hänvisar till den internationella forskningen om boksamtal. 

Den betonar behovet av att låta eleverna själva ta mer kontroll över tolkningsarbetet 

med litterära texter. Empirisk forskning pekar på att kvalitén i samtalen hänger ihop 

med elevernas förmåga att skapa ett sammanhang och utveckla de frågeställningar 

som tas upp till diskussion. Den pekar även på vilka tolkningsstrategier eleverna 

använder sig av, och deras förmåga att använda en text som stöd för olika tolkningar 

och nya frågor (ibid). Två centrala verk inom tidigare forskning är Michael Tengbergs 

avhandling samt Judith Langers föreställningsvärldar, men vi kommer att presentera 

dem utförligare i teoriavsnittet.  

3.2 Boksamtal som stöd i undervisningen 

Tengberg (2011, s. 311–312) har undersökt vilka förutsättningar samtalet om böcker 

skapar för att öka elevers förståelse av en text. Han talar om att boksamtal skapar 

möjligheter för elever att läsa mellan raderna och fylla de tomrum som finns i en text. 

Han menar också att boksamtalen kan bidra till ökade insikter om både eleverna själva 

och andra människor i världen.  

Kong och Fitch (2002 s. 352) skriver att de 1998 studerade fjärde- och 

femteklassare och observerade deras deltagande i läsutvecklande aktiviteter under ett 

år. De kunde se att elever som läst, skrivit och samtalat om texter hade lärt sig att 

förstå texterna genom kontextuella ledtrådar samt att koppla läsningen till sina egna 

erfarenheter. Eleverna lärde sig att konversera om sina tankar och idéer samt 
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utvecklade olika lässtrategier. Under året som studien utfördes kunde författarna se 

hur elever som först var negativa till läsning senare började uppskatta det. Även 

Tengberg (2011, s. 310) kunde i sin studie se att eleverna som arbetade med boksamtal 

kunde ta till sig innebörden av samtalen och skapa idéer och föreställningar med hjälp 

av sin läsupplevelse. Därmed hjälper det även eleverna att förstå texten på ett annat 

sätt när de får möjlighet att samtala med andra.  

3.3 Boksamtalets svårigheter  

Tengberg (2011, s. 298–300) vill fokusera på de möjligheter som samtalen kan skapa 

men poängterar även den utmaning som forskning visar att genomförandet av 

boksamtal ute i klasser medför för lärare. I samband med samtalens organisering talar 

han om att de lärare som använder sig av en frågemall som stöd inför boksamtalet 

också skapar didaktiska problem. Studier visar att eleverna på så sätt blir begränsade 

i frågan att styra samtalen och deras möjlighet att utforska texten vidare. Med 

förbestämda frågor uppstår också en svårighet där eleverna kan uppfattas bli styrda i 

en viss riktning och tolkar texten på det sätt vi vill att den ska tolkas på (Ibid). Även 

Ekvall och Nilsson Skåve (2014 s. 263) betonar att om frågorna är från ett 

standardformulär och inte anpassade efter boken kan möjligheterna till fördjupad 

diskussion begränsas. Tengberg (2011, s. 312) ställer sig även frågan om elevernas 

egna frågor får tillräckligt med utrymme under samtalen.  

Ett annat dilemma har Eriksson Barajas uppmärksammat. Hon påpekar att det 

är viktigt att läraren som styr boksamtalet är försiktig med att ställa frågor som kan 

kopplas till elevernas privatliv. Eftersom eleverna ofta kopplar den lästa texten till 

sina egna erfarenheter är det en balansgång mellan att respektera elevernas integritet 

och att gå över den gränsen. Vad som kan vara känslig eller privat information för en 

10-åring kan vara oproblematisk för en vuxen. Det är därför viktigt att vara 

uppmärksam på att diskussionen inte blir påträngande för eleverna (Eriksson Barajas 

2002, s. 176).  

I en studie av Ekvall och Nilsson Skåve (2014 s. 272–273) har de 

uppmärksammat ytterligare dilemman som kan uppstå i samband med boksamtal. De 

beskriver att uppgifterna som eleverna får är utformade för att de ska träna olika 

delmål, som öva på att beskriva eller utveckla sitt ordförråd. Risken är att läsningen 

inte uppfattas som rolig när de får uppgifter som inte alls syftar mot någon reflektion 
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av det som lästs. Istället för att eleverna ska få möjlighet till djupläsning av texten får 

de endast läsa på ytan, vilket i sin tur leder till att läsupplevelsen saboteras.  

3.4 Sammanfattning 

Efter att ha läst den tidigare forskningen inom området kan vi se att boksamtal är 

givande för elevernas utveckling och att det finns fler möjligheter än dilemman. I 

studiens intervjuer har vi fått lärarnas egna perspektiv, och metoden vi har använt 

presenteras i det kommande avsnittet. 

4 Metod och material 

Det här kapitlet inleds med beskrivning av intervjumetoden som använts i studien 

(4.1). Därefter beskriver vi urvalet av deltagare i vår studie (4.2) följt av 

datainsamlingsmetoden (4.3). Genomförandet (4.4) och vilken analysmetod vi har valt 

(4.5) kommer också att presenteras. Kapitlet avslutas med metodkritik (4.5).   

4.1 Metod 

Vi har valt att genomföra intervjuer för att besvara de valda forskningsfrågorna. Det 

innebär att vi har intervjuat lärare på olika skolor, och vi har alla tre deltagit vid alla 

intervjuerna. Forskningen är kvalitativ då intervjuer gjordes där lärarnas erfarenheter 

stod i fokus. Trost (2010, s. 31–32) beskriver en kvalitativ studie som att intresset 

ligger i att försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller i att särskilja 

eller urskilja varierande handlingsmönster.  

4.2 Urval 

De tre skolor som vi har genomfört vår studie på ligger i Kalmar län. Intervjuerna 

hölls på olika skolor med två lärare från varje skola. Vi har valt skolorna för att de 

ligger i närheten av universitetet och har utbildade grundskollärare i svenska. De sex 

lärarna som intervjuades undervisar i olika årskurser inom spannet årskurs 4–6, är 

olika gamla och har olika lång erfarenhet inom yrket. För att få en övergripande bild 

av studiens sex deltagare presenteras i Tabell 1 nedan med fingerade namn, ålder, 

skola och vilken årskurs de var aktuella i vid studiens genomförande.  
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      Tabell 1. Studiens deltagare 

Lärare Ålder Skola Aktuell årskurs 

Anna 45 år Skola X årskurs 5 

Berit 27 år Skola X årskurs 5 

Camilla 50 år Skola Y årskurs 5 

Diana  54 år Skola Y årskurs 5 

Elin 61 år Skola Z årskurs 4 

Felicia  31 år Skola Z årskurs 4 

4.3 Datainsamling 

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade. Denscombe (2016, s. 266–267) 

förklarar att det innebär att förutbestämda frågor ställs till samtliga deltagare. Sedan 

kan intervjuaren själv utveckla och ställa följdfrågor under projektets gång utifrån det 

intervjuaren vill veta. Under studiens gång har en medvetenhet funnits om att frågorna 

som används i intervjuerna kan komma att ändra ordningsföljd eller att följdfrågor 

kan  förekomma baserade på svaren som fås. Intervjuerna hade ett antal frågor som 

alla deltagare svarade på (se bilaga 1). 

När intervjuerna hölls var det viktigt att följa de forskningsetiska principerna. 

Vetenskapsrådet (2017, s. 26) skriver att det är viktigt att personen som deltar i 

forskningen är informerad om att den är föremål för forskning och att det även är 

vanligt att personen skriftligen har samtyckt till att delta i forskningen. Även Trost 

(2010, s. 125–126) betonar att den som ska intervjuas ska underteckna ett dokument 

som visar att den intervjuade är informerad och ställer upp frivilligt. Utifrån dessa 

kriterier skapade vi ett dokument som samtliga deltagare fick skriva under (se bilaga 

2). De intervjuer som genomfördes i studien spelades in och transkriberades sedan. 

Vetenskapsrådet (2011, s. 15) rekommenderar att personer som ingår i studien ska få 

tillfälle att läsa igenom uppsatsen innan den publiceras. Dessutom ska de 

forskningsdeltagare som deltar bli tillfrågade om de vill ha information om var 

rapporten kommer att publiceras eller om de vill ha en sammanfattning av 

undersökningen. Deltagarna i vår studie har fått de här möjligheterna.  
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Vetenskapsrådet (2017, s. 40) förklarar att konfidentialitet innebär en 

skyldighet att inte sprida ut information som har givits i förtroende. För att de 

intervjuade lärarna som deltagit i studien ska förbli anonyma har vi valt att byta ut 

deras riktiga namn mot alias. Samtliga deltagare är kvinnor och därför kommer vi 

även att använda oss av pronomen hon i resultat- och diskussionsdelen när lärarna 

omnämns.  

4.4 Genomförande 

Enligt Trost (2010, s. 66) är det viktigt att ställa sig frågan om var intervjun ska hållas 

eftersom lokalen kan ha en påverkan på trovärdigheten hos data. De flesta platser har 

både för- och nackdelar, vilket är viktigt att ta med i analysen av materialet. Vi valde 

att genomföra våra intervjuer i en lugn miljö, som tomma klassrum, grupprum eller 

konferensrum.  Skolorna som vi valt att hålla intervjuerna på är skolor som vi tidigare 

haft praktik på. Alla studenter har haft praktik på varsin skola och därför bestämde vi 

att den student som har haft praktik på en skola inte ska få leda intervjun utan 

observera. Vi har valt att göra på det viset eftersom det kan hända att intervjun inte 

blir som tänkt ifall den som håller intervjun har någon form av relation till deltagaren. 

En student ledde intervjun, och de andra två observerade och antecknade. Intervjuerna 

spelades in med ljudupptagning och alla lärarna hade godkänt det. De transkriberades 

sedan för att underlätta analysdelen av arbetet. När arbetet blev helt färdigt raderades 

ljudupptagningarna. 

4.5 Analysmetod 

Vid en analys innebär det att den stora mängden data minskar, blir förståelig och att 

mönster går att se. Kvalitativ forskning bygger på en induktiv analysmetod som 

innebär att forskaren utifrån sin empiri beskriver, tolkar och förklarar ett fenomen. I 

analysfasen har forskaren ett ansvar för att samla data och beskriva den analytiska 

processen (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 146–147). Vi har använt 

oss av en konstant jämförande och hermeneutisk innehållsanalys.  

En innehållsanalys kännetecknas av det grundläggande arbetssättet där 

forskaren på ett systematiskt och stegvist sätt klassificerat data för att lättare se 

mönster och teman som ska kunna beskriva ett specifikt fenomen (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström 2013, s. 147). Vi har valt att använda oss av ett 
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kategoriseringsschema för att tydligt kunna koda och se mönster och teman i vårt 

insamlade material (se bilaga 3). 

Allwood och Erikson (2010, s. 94) talar om Hans-Georg Gadamers 

hermeneutik som betonar att all förståelse utgår från en förförståelse, vilket innebär 

att det behövs en förförståelse för att förstå något. Denna förståelse kan förändras 

under tolkningsprocessen och en ny förståelse kan bli möjlig. Det kallas för vår 

förståelsehorisont (a.a, s. 95). Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 

150) menar också att den hermeneutiska analysmetoden etablerar ett sammanhang och 

en mening i det som människan gör. Tolkningen av materialet görs med fokus på att 

få en förståelse för en djupare mening och att förstå olika tanketraditioner. Det är 

viktigt att läsaren känner till forskarens förförståelse eftersom den ligger till grund för 

tolkningen av materialet. Det innebär att vi som forskare behöver ha bred kunskap om 

det ämne studien inriktar sig på både vid insamlingen av empiri och vid analysen av 

materialet.  

Den konstant jämförande metoden ska utifrån den insamlade datan generera en 

teori eller kunna kopplas till en redan existerande teori. Den insamlade datan kommer 

att kodas och grupperas utifrån deltagarnas ord och genom summeringar som 

forskarna gör. Utifrån att forma begrepp av kategorierna och söka kopplingar mellan 

dessa kommer en teoretisk modell att växa fram. Under hela analysprocessen görs 

jämförelser av datan som ofta ger forskaren nya teoretiska idéer (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström 2013, s. 149–150). Vi har under vår analysprocess jämfört 

det insamlade materialet för att kunna kategorisera och koppla det till teorier som 

redan existerar.      

4.6 Tillvägagångssätt 

Transkriberingarna analyserades systematiskt och sattes in i ett 

kategoriseringsschema (se bilaga 3) utifrån svaren. Därefter jämfördes svaren med 

varandra och delades sedan in i tre kategorier: hur lärare arbetar med boksamtal, 

varför lärare arbetar med boksamtal och svårigheter med boksamtal. I resultatdelen 

går det att se hur svaren sattes i relation till studiens teoretiska ram som innehåller det 

sociokulturella perspektivet, Langers föreställningsvärldar och Tengbergs läsarter.   
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4.7 Metodkritik 

En kritisk aspekt kan vara att den intervjuade läraren tar för givet att studenten den 

känner till sedan tidigare har förkunskaper om eleverna och arbetssättet, vilket gör att 

läraren inte förklarar sina svar på ett utförligt sätt. Vid våra intervjuer har vi dock inte 

upplevt det problemet. Vi upplevde inte heller att läraren som intervjuades vände sig 

mot studenten den kände bäst, vilket också kan vara ett kritiskt moment. 

Från början var tanken att intervjua en lärare från varje årskurs inom årskurs 4–

6, men det var tyvärr inte möjligt att genomföra då vi inte fick kontakt med någon 

som undervisar i årskurs 6. Om vi hade fått möjligheten att intervjua någon lärare från 

varje årskurs hade vi också fått ett bredare material som täcker alla årskurser på 

mellanstadiet. Eftersom det insamlade materialet är för litet går det inte att 

generalisera resultatet. 

5 Teoretisk ram 

I det här kapitlet redogör vi för den teori som ligger till grund för vårt arbete. Vi 

presenterar det sociokulturella perspektivet (5.1) för att det är relevant vid arbetet med 

boksamtal då grundsynen är att vi lär oss tillsammans. Vidare presenterar vi Judith 

Langers faser i byggandet av föreställningsvärldar (5.2) och Michael Tengbergs sex 

läsarter som vi kommer att koppla resultatet till i diskussionsdelen (5.3). 

5.1 Det sociokulturella perspektivet 

Lövheim (2018, s. 72–73) skriver om Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv där 

fokus ligger på att en individ skapar kunskap genom ett socialt samspel med sin 

omvärld. I den pedagogiska verksamheten har det sociokulturella perspektivet blivit 

användbart då teorin har kunnat tillämpas och läraren har fått en betydande roll för 

elevernas kunskapsutveckling. Säljö (2018, s. 169–177) betonar Vygotskijs åsikt att 

människan måste använda sig av psykologiska redskap för att kunna tänka och 

kommunicera. Det viktigaste redskapet är språket. Det är därigenom som det går att 

bli delaktig i andras människors perspektiv och de sociokulturella erfarenheterna kan 

förmedlas. Genom interaktion med andra bygger en individ upp sociala erfarenheter 

som överförs genom språket. Enligt det sociokulturella perspektivet är lärarens 

handlingar mycket betydelsefulla för ett barns utveckling. Den närmaste 
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utvecklingszonen är ett begrepp som innebär att ett barn behärskar kunskaper och 

färdigheter men behöver stöttning för att behärska de utmanande färdigheterna. När 

barnet erövrat de nya färdigheterna uppkommer nya utvecklingszoner i relation till 

mer avancerade problem (Ibid).  

Säljö (2014, s. 113–114) beskriver även lärandeperspektivet och hur det 

framförs genom att samtala och samlyssna med andra. På detta sätt kan de som 

samtalar dela varandras analyser och slutsatser och även se något ur ett annat 

perspektiv, samt få en förståelse för andra tolkningar. Han menar att det är en viktig 

del för mänsklig kunskapsbildning att kommunicera och resonera tillsammans med 

andra för att sedan själva kunna handla (ibid). 

Det sociokulturella perspektivet handlar mycket om hur en individ lär sig 

genom ett socialt samspel med sin omvärld. I följande avsnitt förklaras byggandet av 

föreställningsvärldar och vi drar en slutsats om att byggandet sker i samspel med andra 

individer som beskrivs i det sociokulturella perspektivet. 

5.2 Langers faser i byggandet av föreställningsvärldar 

När Langer (2017, s. 29) talar om begreppet föreställningsvärldar syftar hon på de 

uppsättningar av världar som uppstår när vi läser och skriver. Dessa 

föreställningsvärldar är sammansatta av de idéer, bilder, förväntningar och frågor som 

fyller våra tankar i samband med läsning, men också när vi skriver och talar. Faserna 

ligger i fokus vid byggandet av de föreställningsvärldar en läsare kan interagera med 

i samband med läsandet av en text. Dessa faser är intressanta i vår studie eftersom 

interaktionen med föreställningsvärldarna kan ske i samband med boksamtal när 

eleverna får samtala med varandra. Dessa faser följer inte varandra i någon 

kronologisk kedja utan kan uppstå och återkomma när som helst under läsningen 

(Langer 2017, s. 37–49).  

Den första fasen benämns som ”att vara utanför och kliva in i en 

föreställningsvärld”. När läsandet av en text påbörjas försöker den som läser samla på 

sig tillräckligt mycket information för att kunna skapa en föreställning om vad texten 

kommer att handla om. I denna fas börjar läsaren utveckla en föreställningsvärld 

baserad på egen kunskap och erfarenhet, men även på textens beskrivningar (Langer 

2017, s. 37–38). I den andra fasen ”att vara i och röra sig genom en 

föreställningsvärld” utvecklar läsaren sina idéer och tankar för att fördjupa förståelsen 
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av de textvärldar som uppstår. Läsaren använder all sin kunskap om texten, sig själv, 

livet och världen för att göra verket hen läser fylligare. Här använder läsaren också 

information om texten för att gå bortom det som redan är vetande, alltså det som står 

på raderna (Langer 2017, s. 39–40). Langer (2017, s. 40–41) förklarar att den tredje 

fasen som innebär ”att skriva ut och ta det man vet under omprövning” skiljer sig mot 

de andra faserna där vi använder kunskap och erfarenhet för att skapa en 

föreställningsvärld. I denna fas får föreställningsvärlden läsaren att byta fokus. Istället 

för att texten får läsaren att få en uppfattning om textvärlden, får texten läsaren att 

tänka på vad den betyder för läsarens eget liv. Litteraturen ger läsaren i denna fas 

lärdomar om livet och tar fram olika föreställningar om värderingar och känslor.  

”Att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen” är den fjärde fasen och här tar 

läsaren distans från föreställningsvärlden och reflekterar över den. Läsupplevelsen 

analyseras och läsaren kopplar den lästa texten till andra upplevelser i livet. Här läggs 

också fokus på författarens verk och läsaren kan bli mer medveten om textens 

spänning mellan författarens värld och den egna världen. Läsaren ser texten och 

betydelsen av dess innehåll analytiskt (Langer 2017, s. 41–42). Den femte innebär ”att 

gå ut ur en föreställningsvärld och röra sig vidare” är inte lika vanlig som de andra 

fyra faserna. Läsaren är i denna fas kritisk till en väl utvecklad föreställningsvärld när 

skapandet av en ny föreställningsvärld ligger i fokus. Langer jämför denna fas med 

hur en kompositör inspireras av ett annat musikaliskt verk när en ny komposition ska 

skapas (Langer 2017, s. 42–43). Byggandet av föreställningsvärldar handlar dock om 

agerande med böcker på en individnivå. Vidare presenteras Tengbergs läsarter i 

samband med boksamtal som handlar mer om vilka typer av boksamtal som finns. 

Interaktionen mellan individer kan dessutom kopplas till det sociokulturella 

perspektivet.  

5.3 Tengbergs sex läsarter i samtalen 

Tengberg (2011, s. 196) har upptäckt olika typer av samtal i klassrummet utifrån den 

lästa texten. De olikheter som identifierats har han kategoriserat och sett att vissa typer 

återkommer regelbundet i samtalen. De sex vanligaste kategorierna som tydligast 

framträder kallar han handlingsorienterade, betydelseorienterade, 

värderingsorienterade, subjektsorienterade, intentionsorienterade och metakognitiva 

läsarter. Alla läsarterna förhåller sig på något sätt till den lästa texten. 
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Tengberg (2011, s. 197) förklarar att läsaren har ett särskilt fokus på textens 

intriger i den handlingsorienterade läsarten. Det betyder att utredandet av berättelsens 

händelseförlopp är den vanligaste inriktningen i samtalen. Det handlar om att bygga 

en förståelse och ett sammanhang av de handlingar och händelser som den fiktiva 

världen är konstruerad på. Att producera rimliga och logiska förklaringar till 

karaktärernas handlingar står också i fokus hos läsaren. De betydelseorienterade 

läsarterna däremot kännetecknas då texten, eller partier ur den, uppfattas av att stå 

som ett tecken för något annat än sig självt. Det kan handla om att urskilja ett visst 

tema i texten och att hitta aspekter som är tecken för något som inte är direkt uttalat i 

texten. Den teckentolkning som den här läsarten innefattar har inte som primärt mål 

att förklara ett orsakssamband utan att tecknet pekar ut från den fiktiva världen 

(Tengberg 2011, s. 205). 

De handlingsorienterade och betydelseorienterade läsarterna är vanliga sätt för 

elever och lärare att samtala om texter. En annan vanlig läsart är den 

värderingsorienterade läsarten som syftar på att urskilja texten från en uppsättning av 

värdekriterier. Alltså handlar det om etisk kritik, som karaktärernas handlingar, och 

estetisk kritik, som värderingar av stil och språk samt värderande omdömen. Båda 

perspektiven är väletablerade i dagens litteraturundervisning. Dock krävs det mer tid 

till diskussion och reflektion av elevernas individuella tankar vid den 

värderingsorienterade läsarten då den har ett annat djup än de handlingsorienterade 

och betydelseorienterade läsarterna (Tengberg 2011, s. 211). Vidare skriver Tengberg 

(2011, s. 216) om de subjektsorienterade läsarterna där den centrala rollen är läsarnas 

personliga erfarenheter som relateras till texterna och ger uttryck i känslor. Den här 

läsarten påminner om den handlingsorienterade läsarten men Tengberg förtydligar att 

det är det läsande subjektets upplevelse och emotionella respons på texten som står i 

fokus. Det är alltså skillnad på att avgöra textens likhet med verkligheten och att 

använda personliga erfarenheter för att skapa igenkänning och inlevelse i texten.  

I den subjektsorienterade läsarten är gränsen mellan litteratur och liv suddig. 

Det är något som också präglar de intentionsorienterade läsarterna. Det betyder att 

läsaren uppfattar att författaren har en intention med texten och att den är möjlig för 

läsaren att uppfatta. Oftast brukar författarens intention beröra någon existentiellt 

viktig fråga (Tengberg 2011, s. 220).   Slutligen beskrivs de metakognitiva läsarterna 

som att samtalsdeltagarna riktar uppmärksamheten mot sitt eget tänkande under 
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läsningens gång. Samtalet brukar benämna eller fråga efter hur texten har påverkat 

läsaren eller dess tänkande (Tengberg 2011, s. 224).  

De teoretiska perspektiven som presenterats kommer att användas i vår analys 

av resultatet i det kommande avsnittet.   

6 Resultat och analys 

I det här avsnittet presenteras och analyseras resultatet utifrån våra teoretiska 

perspektiv. I det första avsnittet presenteras resultatet kopplat till hur deltagarna 

arbetar med boksamtal i sin undervisning (6.1). Vidare följer frågan varför deltagarna 

arbetar med boksamtal (6.2) och till sist tas svårigheter som deltagarna uppfattar i 

samband med boksamtal (6.3).  

6.1 Hur arbetar lärare med boksamtal? 

I det här avsnittet besvaras vår första frågeställning om hur lärare arbetar med 

boksamtal. Utifrån lärarnas svar har vi dragit slutsatser om hur de arbetar med 

boksamtal. Samtliga lärare som deltagit i vår studie använder boksamtal i samband 

med läsläxa. Det vanligaste sättet är att eleverna får en läxa i veckan där innehållet 

sedan ska diskuteras om, läsa högt eller svara på frågor i skolan. Antingen läser hela 

klassen samma bok som de diskuterar eller är eleverna indelade i mindre grupper som 

läser olika böcker. Anna, Berit, Camilla och Diana har också en högläsningsbok som 

klassen brukar diskutera om. Anna förklarar hur hon brukar göra när hon väljer en 

högläsningsbok:  

 

Jag tänker att det är bra att välja böcker som de inte skulle valt själva som de ratat 

på grund av ålder eller fult omslag och så. Annars kanske man valt en bok om barn 

i tredje världen som man läst och diskuterat om och då brukar man få dem väldigt 

engagerade.  

 

Vidare förklarar Anna att klassen högläser en bok som de ska diskutera och skriva 

frågor till. De ska sedan kontakta författaren som kommer att svara på de ställda 

frågorna. Vid samtal om texter efter högläsning kan den handlingsorienterade läsarten 

kopplas till undervisningen. I den läsarten ligger fokus ofta på att reda ut textens 
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frågetecken och att bygga en förståelse om texten (Tengberg, 2011 s. 205). Eftersom 

Anna i detta fall diskuterar den lästa texten med sina elever kommer hon i kontakt 

med den handlingsorienterade läsarten. När frågor ställs till en text är det möjligt att 

även den betydelseorienterade läsarten används. Den innebär att hitta det som inte står 

direkt uttalat i texten, men som ändå spelar roll för bokens innehåll (Tengberg, 2011 

s. 205). Även detta kan lärare och elever använda sig av i samband med ett boksamtal 

som grundar sig i frågor efter högläsning.  

Camilla beskriver två olika sätt som hon arbetat med boksamtal vid högläsning. 

Det ena är att eleverna får skriva en personlig loggbok under tiden de läser. I likhet 

med Anna har Camilla valt ut olika frågor som eleverna ska besvara efter att de läst. 

Det andra sättet är att de diskuterar boken utifrån Chambers frågor efter att boken är 

utläst. De frågor som Chambers syftar på är: ”Vad tycker du om texten? Vad tycker 

du inte om? Vilka frågor har du? Vilka mönster ser du?” (Ingemansson, 2010 s. 182–

183).  

Elin är en av de lärare som använder sig av boksamtal i samband med läsläxa 

men hennes sätt skiljer sig från övriga lärare. Hon ger sina elever läsläxa varje dag 

och följer också alltid upp den. Vilken metod hon använder sig av inom boksamtal 

varierar beroende på hennes klass, hur svaga respektive starka läsare de är, om det 

finns diagnoser bland eleverna och andra faktorer. Med boksamtal som 

undervisningssätt blir eleverna möjligtvis inbjudna till de olika faser i byggandet av 

de föreställningsvärldar Judith Langer diskuterar. I de två första faserna menar Langer 

(2017, s. 37–38) att läsaren börjar utveckla en föreställningsvärld och därmed kan 

”vara i och röra sig genom den”. När eleverna får diskutera händelser som händer i 

boken och prata om vad som hände före och efter en specifik händelse, kan det bjuda 

in eleverna till detta skapande av föreställningsvärldar. Vidare beskriver Elin 

boksamtalen och läsläxan som en rolig del av undervisningen, och hon menar att det 

inte är någon elev som vill missa dessa tillfällen. Hon talar om att de kan ha boksamtal 

i form av drama: 

 

Skönlitteraturen är mitt favoritläromedel, där finns allt. Vi kan exempelvis ha 

boksamtal där de får spela upp drama. De väljer en liten del av läsläxan och så gör 

de ett drama. Sen kan jag fråga ”vad hände innan?” till kompisarna så får de berätta 
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och ”vad hände efter?” och ”vad var det för scen som de spelade upp från boken?”. 

Då får de kanske fem minuter på sig så det är inget som tar någon tid. 

 

Likt Elin har även Diana använt drama som arbetssätt och då har eleverna fått spela 

de roller som läsläxan innehöll. Diana berättar också att hon kan dela ut olika 

ansvarsområden när eleverna diskuterar läsläxan. Det kan exempelvis vara att någon 

ska ta noteringar om vad de andra säger om texten. Men detta är inget som hon gör 

idag, då tiden inte räcker till. Hon nämner också att detta var ett arbetssätt som hon 

använde redan innan det förespråkade kooperativa lärandet kom på tal. Diana 

beskriver kooperativt lärande som ett undervisningssätt där eleverna är aktiva genom 

att arbeta tillsammans och får lära av varandra, exempelvis genom arbete i lärpar eller 

lärgrupper. Till skillnad från traditionellt lärande där det är ett lärarcentrerat klassrum 

och läraren ofta interagerar med en elev i taget, beskriver Sandra Pratt (2003, s. 27–

29) kooperativt lärande som ett sätt där lärande kan ske samtidigt i hela rummet. Detta 

sker genom pararbete, grupparbete och diskussion i helklass. Vidare fortsätter Felicia 

att tala om de olika sammanhang hon använder boksamtal i och hon nämner att de 

arbetar en hel del med kooperativa övningar, där eleverna får lära av och tillsammans 

med varandra. Hon säger: 

 

Vi jobbar en del med Aidan Chambers, med att det är oklart, mönster och sånt där. 

Vi jobbar även med värderingsövningar då mycket av innehållet av det vi läser är 

sånt man kan tycka och tänka om. Så fyra-hörns-övningar där man ska ta ställning 

och lite sånt.  

 

Det går också att se att samtliga lärare på något sätt använder sig av Aidan Chambers 

modell som innefattar de fyra frågorna om elevernas upplevda läsning. Vissa använder 

exakt samma frågor medan andra har omformulerat dem lite. Däremot framgår inte i 

någon intervju hur frågorna omformuleras. Eftersom Elin har boksamtal i samband 

med läsläxa varje dag brukar hon bara använda sig av vissa frågor från Chambers 

modell. Exakt vilka frågor som används eller utesluts framgår dock inte i intervjun. 

Elin anser att tiden inte skulle räcka för att hinna med allt utan väljer då ut de delar 

som hon tycker är mest givande för eleverna att diskutera. Även Camilla använder sig 
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av Chambers modell vid boksamtal. Här förklarar hon på vilket sätt hon använder sig 

av Chambers modell:  

 

Vi har haft boksamtal efter högläsning. Och det gör jag efter varje bok jag har läst 

ut. Och då gör vi det efter Chambers boksamtal. Och då gör jag det på tavlan 

gemensamt med klassen, och det tycker jag man vinner väldigt mycket på. Jag 

tycker att det man inte tyckte var så bra, eller det man undrar över, som man kan dra 

kopplingar till saker man upplevt själv eller sett på film eller läst i andra böcker, det 

är nog det som är det mest intressanta. Så det gör jag alltid efter en högläsningsbok. 

 

Den fjärde fasen i byggandet av föreställningsvärldar som Langer (2017, s. 42–43) 

nämner kan också vara en fas som eleverna får vidröra när boksamtalen sker. Här får 

läsaren ta distans från föreställningsvärlden och reflektera över den. Detta kan 

möjligtvis ske i samband med de frågor som ställs till innehållet. Camilla diskuterar 

att hon vinner mycket på att ha boksamtal efter högläsning och att det är positivt då 

de kan dra kopplingar till saker som är självupplevt eller som de sett eller läst i andra 

sammanhang. Här delar hon och Chambers samma tankar då han menar att 

boksamtalen är det bästa sättet för att föra ett givande samtal om annat än bara boken 

(Chambers 2011, s.128). Berit berättar att hon arbetar med boksamtal för att eleverna 

ska kunna utveckla sina lässtrategier. Hon nämner då ”en läsande klass”, som blir ett 

konkret material för eleverna där de får öva på flera olika saker. Det kan bland annat 

vara att sammanfatta en text, fundera över vad som kommer att hända och försöka 

hitta tecken och mönster.  

Lärarna i studien arbetar mestadels med boksamtal i samband med högläsning 

och läsläxa. Relationen mellan boksamtal och det sociokulturella perspektivet ligger 

som grund till resultatet eftersom alla lärare talar om vikten av att lära tillsammans. 

Vi kan se Langers olika faser utifrån lärarnas svar i samband med sina boksamtal och 

att de använder sig till stor del av både Chambers samtalsfrågor och egna frågor.  

6.2 Varför arbetar lärare med boksamtal? 

Här kommer vår andra frågeställning om varför lärare arbetar med boksamtal att 

besvaras. De handlingsorienterade läsarterna som fokuserar på bokens handling är det 

vanligaste sättet att samtala vid boksamtal då de frågor som kan ställas är anpassade 
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för eleverna som inte har den djupaste förståelsen. Utifrån lärarnas svar kan vi tyda 

att elevernas utvecklade förståelse och förmåga att föra djupa resonemang hör ihop 

med de betydelseorienterade läsarterna. De värderingsorienterade läsarterna kan vi 

dock bara se i Felicias svar. Hon säger: 

 

Skolan är ju inte bara att man ska trycka in massa kunskap utan det är ju också 

fostran och värderingar och att man ska formas tillsammans. Det får man ju in i 

boksamtal när man pratar om innehållet och man kan få sätta sig in i andra barns 

perspektiv. 

 

Felicia säger att när eleverna får höra andras åsikter, kan de själva bredda sin egen 

syn. De lär sig reflektera och får en förståelse för andra människor. Ser vi till Langers 

föreställningsvärldar och den tredje fasen, använder sig läsaren av texten för att förstå 

sig på saker i det egna livet, vilket möjligtvis även kan göras av de elever som får 

delta i ett boksamtal. Flera av lärarna talar om hur eleverna kan få en annan 

uppfattning om både sig själva och andra människor i samband med samtalen vilket 

kan tolkas som att de tar ett steg in i den tredje fasen. Felicia beskriver exempelvis 

hur hon använder sig av innehåll från böckerna som kan användas i olika 

värderingsövningar där eleverna får tycka och tänka själva.  

Den andra fasen i Langers teori om byggandet av föreställningsvärldar är 

utvecklad, då läsaren får använda all sin kunskap för att gå bortom det som redan är 

vetande i texten. Här fördjupas förståelsen på ett annat sätt (Langer 2017, s. 37–38). 

En fördjupad förståelse av en text är ett fenomen som alla lärarna i studien talar om i 

samband med boksamtal och att det är något som utvecklas genom att samtala med 

andra. Boksamtal är även en aktivitet som går att koppla till det sociokulturella 

perspektivet som presenterades i vår teoridel (5.1). Genom ett socialt samspel mellan 

eleverna utvecklas allas kunskaper på ett annat sätt än om de hade fått sitta själva med 

sina böcker. Bland annat får de ta del av andra människors perspektiv, få en förståelse 

för andras tolkningar och kan handla själva utifrån de nya erfarenheterna.  

Anna och Elin förklarar att de arbetar mycket med boksamtal för att eleverna 

ska läsa böcker överhuvudtaget då många av barnen inte läser om de inte behöver. De 

anser att lästräning är viktigt för eleverna då de hör ihop med alla resultat i de övriga 

skolämnena. Anna säger:  
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Det kan man se jättetydligt på de åren som man jobbat är att läsningen minskat och 

i just den här klassen är det många som läser men det är ju egentligen inte så vanligt 

att man läser hemma, och då dalar ju alla andra resultat med.  

 

Vikten av att läsa i skolan menar Anna är viktigare nu än tidigare eftersom den största 

delen av läsningen sker just där och ytterst lite hemma.  

Även Camilla håller med om detta. För 20 år sedan behövde hon aldrig ge 

eleverna läsläxa men idag är det annorlunda eftersom eleverna inte gärna läser 

frivilligt. Hon berättar också att ytterligare en anledning till varför hon arbetar med 

boksamtal är för att väcka ett läs- och bokintresse hos eleverna. När Camilla svarar på 

frågan varför hon arbetar med boksamtal säger hon: 

 

Jag tycker dels att läsupplevelser kan bli lite större när man kommer in lite djupare 

in i boken. För en del läser nog bara av och reflekterar inte så mycket av vad de 

läser. Dessutom tycker jag om att ha mycket högläsning för jag tror att barn i dessa 

åldrar inte får så mycket läst för sig, och därför fortsätter jag med det längre. Jag 

tror det enar klassen. Jag tror det finns så mycket bra för både språket, gruppkänslan, 

diskussionerna man kan ha, och den närhet som ändå blir.  

 

Camillas tankar om högläsning och boksamtal i skolan och att det är bra för 

gruppkänslan och den närhet som kan uppstå kan tydligt kopplas till det 

sociokulturella perspektivet där grundsynen är att vi genom språket kan bli delaktiga 

i andra människors perspektiv.  

Diana tror att det är bra med boksamtal för att eleverna ska få lätta sina tankar 

om det lästa och kunna göra olika kopplingar. Berit menar att det kan vara lättare för 

eleverna att förstå ett fenomen om det blir förklarat av en jämnårig än av en lärare. 

Hon tror att de talar på ett liknande sätt och att de därför förstår varandra bättre. Vidare 

talar Berit om att genom boksamtal är det större chans för eleverna att förstå innehållet 

än när de läser själva och en del lärare menar också att de kan bedöma elevernas 

förmågor genom att höra hur de resonerar i samtalen. Berit säger: 
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Just för de elever med särskilda svårigheter är det en fördel att ha samtal kring 

innehållet och inte bara tvinga dem att läsa något och sedan göra vad de vill med 

det. Utan man lyfter det och får en annan syn på saken och fler förklaringar och 

kanske ritar bilder och gör en tankekarta eller vad som helst så man får eleverna att 

se innehållet på olika sätt och inte bara den här platta texten. Utan man använder allt 

man kan egentligen för att de ska få en bild av det vi läser och så.  

 

Berit nämner också de fördelar som finns för de med svenska som andraspråk att 

samtala om det lästa materialet så att de inte sitter ensamma med en text, utan har 

stöttning från kamraterna. Vidare talar hon också om att boksamtal är ett bra sätt att 

ta sig an texter på, inte bara i svenskämnet.  

Både Camilla och Felicia talar också om de världar som eleverna får möta i 

samband med samtal om böcker. De nämner båda två att det öppnas ett särskilt 

intresse för dessa världar och eleverna får möjlighet att sätta sig in i andra perspektiv 

än vad de skulle gjort utanför skönlitteraturen. Det stärker både gruppkänslan och är 

bra för språket. Flera av lärarna tror att det kan vara bra med boksamtal för att eleverna 

ska få lätta sina tankar om det lästa och kunna göra kopplingar, samt sätta sig in i 

andra perspektiv. 

Alla de intervjuade lärarna säger att de arbetar med boksamtal för att eleverna 

utvecklas på något sätt. Vissa menar att de utvecklar sitt tänkande, sitt talande, sin 

läsning och deras sätt att resonera. Andra menar att de utvecklar sitt ordförråd och får 

en djupare förståelse av det som lästs. 

6.3 Svårigheter med boksamtal 

En form av svårighet Anna talar om är att läraren, som ledare för samtalet, ska kunna 

styra diskussionen så att alla eleverna får vara med på sina villkor och förutsättningar. 

I det sociokulturella perspektivet beskrivs lärarens handlingar som mycket 

betydelsefulla då de kan stötta eleverna för att kunna behärska de utmanande 

färdigheterna, något som kallas den närmaste utvecklingszonen (Säljö 2018, s. 169–

177). När läraren leder samtalen går det alltså att stötta de elever som behöver det 

genom att uppmuntra dem att bemöta utmaningar och ta sig igenom dem. Anna anser 

även att om ingen lärare styr samtalet och eleverna får samtala själva i mindre grupper 

så blir det lätt att många gör annat än vad de egentligen ska göra. Hon säger:  
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Det känns som slöseri med tid. Så fort man inte kan ha koll på dem så gör de något 

helt annat. Men det är jättemånga som sköter sig också men andra passar ju på att 

leka lite istället och då tänker jag att det inte fyller något syfte. Jag vill ju att de ska 

få träna läsningen och samtala och så. Tidigare när man varit i mindre grupper får 

man ju mer ut av det själv som lärare och höra vad dom kan och resonerar och så. 

Men när dom gör det helt själva blir det sådär tycker jag.   

 

De svårigheter och dilemman som lärarna beskriver är mer olika varandra än 

möjligheterna. Diana uttrycker att det inte finns några nackdelar med boksamtal, utan 

att det är tiden som kan göra det svårt. Även Anna tycker det är svårt att få tiden att 

räcka till, då klassen har många elever och personalen är begränsad. Anna medger att 

det är viktigt att hålla boksamtalen på en hållbar nivå, så inte läslusten förstörs. Hon 

menar att boksamtalet och den analys som möjligtvis görs på en bok inte får ta död på 

själva läsupplevelsen. Vidare säger hon att böcker ibland bara ska få läsas och kunna 

njutas av, inte diskuteras sönder.  

Camilla beskriver också hur böcker kan förstöras genom djupa diskussioner 

som kan ge böckerna en annan innebörd för eleverna. Hon säger:  

 

Om jag ser till egen del så Mio min Mio. Den hade vi på lärarutbildningen och 

diskuterade, och jag hade inte alls tänkt att han låg kvar där på bänken, och dog på 

slutet. Så då blev den boken förstörd. Så det som vi vuxna kanske har tänkt, men 

som eleverna inte har tänkt på… Man kanske inte ska presentera en färdig tolkning. 

Utan det kanske de inte är redo för.  

 

Anna, Berit och Felicia uttrycker att det är svårt att anpassa boksamtalen om eleverna 

i klassen befinner sig på olika nivåer i sin läsning. Utifrån elevernas kunskapsnivåer 

kan de behärska olika läsarter som Tengberg tar upp. Det kan därför medföra 

svårigheter vid boksamtal då elevernas kunskapsnivåer skiljer sig åt från varandra. 

Samtalets form kan påverkas och elevernas kunskapsutveckling kan hämmas.   

Berit berättar också att det kan bli svårt för eleverna att komma in i samtalet 

igen, om de har missat en lektion. Hon fortsätter berätta att eleverna ibland väljer att 

strunta i att göra läsläxan. Det kan då bli en utmaning för eleverna att hänga med i 
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samtalen. Hon uttrycker även att det är viktigt att ha ett klassrumsklimat, där eleverna 

känner sig trygga vid att prata och diskutera. Annars kan det vara en utmaning och 

givande diskussioner kan utebli. Det sociokulturella perspektivet bygger på att 

individer skapar kunskap i samband med andra människor (Lövheim 2018, s.72–73). 

Om elever inte känner sig trygga i klassrummet och inte vågar prata och diskuterar 

om det lästa kommer ingen kunskap att utbytas och elevernas möjlighet att utveckla 

sina kunskaper hindras.   

Elin tycker inte att en lärare ska stå slav under en och samma modell, utan testa 

andra sätt och modeller också. Hon säger även att det är viktigt att ha bra samarbeten 

med elevernas föräldrar. Till slut förklarar Camilla att det kan vara svårt att hitta 

böcker som är bra att diskutera med eleverna om samt att göra bra frågor som kan ge 

bra diskussioner och utvecklade svar. Tengbergs olika läsarter behandlar både enklare 

samtal vid de handlingsorienterade och den betydelseorienterade läsarterna, samt 

djupare i form av de värderingsorienterade, intentionsorienterade och metakognitiva 

läsarterna. Dessa läsarter kan spegla sig i de olika frågor som ställs i ett boksamtal. 

Ställs frågor som speglar den handlingsorienterade läsarten är det ofta bara en 

förståelse av texten, medan frågor som speglar exempelvis de metakognitiva 

läsarterna behandlar hur texten har påverkat läsaren av texten (Tengberg 2011, s. 224). 

Langers olika faser i byggandet av föreställningsvärldar kan möjligtvis spela roll för 

hur utvecklade svar läraren kan få till sina frågor. Beroende på om en elev befinner 

sig i den första fasen eller den sista kan eventuellt ge reflektioner över frågor på olika 

nivåer.  

De svårigheter som sammanfattningsvis presenteras av lärarna är olika men 

flera. Svårigheten av att en lärare behöver vara ledare för samtalen men inte ta över 

helt talar flera av lärarna om. Även risken att diskutera sönder en bok och förstöra 

läslusten hos eleverna finns. Olika nivåer på elevernas läsning kan göra att 

boksamtalen blir svåra att anpassa och även klassrumsklimatet spelar roll. 

6.4 Sammanfattning 

Vårt resultat visar att alla deltagare är bekanta med boksamtal på ett eller annat sätt. 

Hur och varför de arbetar med boksamtal varierar mellan de olika lärarna men alla har 

en positiv grundsyn på samtalen. Oftast sker samtalen i samband med läsläxa eller 

högläsning och anledningen till att de arbetar med detta är för att samtalen utvecklar 
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elevernas olika förmågor. De svårigheter som lärarna nämnt i samband med 

boksamtal stämmer dock inte överens med den tidigare forskningen som hittats. 

Svårigheterna som nämns är bland annat att elevernas läsnivåer kan skilja sig och 

därför göra boksamtalen svåra att anpassa samt att det är viktigt att ha ett tillåtande 

klassrumsklimat.  

7 Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras studiens resultat i relation till läroplanen för grundskolan, 

studiens bakgrund och den tidigare forskningen som finns inom ämnet. Det kommer 

också ges en övergripande bild av deltagarnas syn på boksamtal i 

svenskundervisningen.  

Den tidigare forskningen visar att både läsning och boksamtal är givande för 

elever på många olika sätt. Dessutom får de elever som inte läser hemma en chans att 

utveckla sin förståelse och reflektera över sig själva och omvärlden. Utvecklad 

läsförståelse, ordförråd och tolkningsförmåga är bara några av sakerna som eleverna 

får möjlighet att utveckla. Eleverna får också stöta på olika värdegrundsfrågor och får 

samtala om etik och moral. Flera av deltagarna i studien menar precis som Stensson 

(2006, s. 124) att det är positivt för både elever med annat modersmål och för de som 

inte kommer från ett läsande hem. 

Samtliga lärare som deltog i vår intervju uttrycker att boksamtal utvecklar 

elevernas förmåga att resonera, förstå, tala och tänka. Felicia beskriver också i 

intervjun hur eleverna får ett bredare perspektiv på världen och lättare kan sätta sig in 

i andras perspektiv. Eriksson Barajas (2012, s. 126–127) beskriver i en artikel att 

boksamtal kan hjälpa eleverna att tala om värdegrundsfrågor och att öva sig i att 

argumentera för sin åsikt. Hon talar om boksamtal som ett bra moment i 

undervisningen där eleverna får diskutera livsfrågor, vilket ett flertal av lärarna också 

framför i våra intervjuer.  

I PIRLS studie 2016 visade elevernas resultat i läsförståelse en förbättring från 

tidigare år och en faktor som nämns är att undervisningen innefattar mer lässtrategier 

än tidigare (Skolverket 2017, s. 66–67). I kursplanen för svenska framgår det att 

eleverna ska ta del av olika lässtrategier för att förstå och tolka olika typer av texter 
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för att förstå dess budskap (Skolverket 2019, s. 259). Alla lärarna i studien förhåller 

sig till kursplanen då de antingen använder materialet ”en läsande klass” eller 

Chambers frågor i samband med boksamtal. Chambers (2011, s. 128) skriver själv om 

att samtal om lästa texter är den bästa övningen för att hjälpa eleverna att uttrycka sig 

om saker i livet. Han menar att olika tankar och känslor som väcks av texter kan få 

form av de färdiga frågor som används i hans boksamtal.  

Två av deltagarna i studien talar om de olika världar som eleverna får möta i 

samband med skönlitteraturen och i diskussionerna om dess innehåll. Stensson (2006, 

s. 124) diskuterar denna föreställningsförmåga som kan göra att en läsare dras med in 

i olika föreställningsvärldar och även hon menar att samtalen kan hjälpa oss att förstå 

omvärlden ut olika perspektiv. Detta trycker dessa två lärare i studien mycket på i 

samband med boksamtal eftersom de anser att eleverna får möjlighet att sätta sig in i 

andra världar genom skönlitteraturen, än vad de hade gjort utan.  

Tidigare har vi nämnt att Aidan Chambers har haft stort inflytande på arbetet 

om boksamtal (Lundkvist, 2009 s. 17–18) och det går att se då samtliga lärare på något 

sätt använder hans modell i sin undervisning. Några av deltagarna använder hans fyra 

grundfrågor rakt av medan andra enbart använder några enstaka. Vi kan se att 

Chambers fyra frågor går att samtala mycket omkring och att de är mycket effektiva 

att använda i undervisningen för att skapa en diskussion.  

Eriksson Barajas (2002, s. 176) antyder att det är viktigt att tänka på vilka frågor 

som ställs i samtalet för att eleverna inte ska bli obekväma. Ingen av lärarna i studien 

har nämnt det dilemmat under intervjuerna och därför kan vi anta att problemet inte 

alls uppstått i någon klassrumssituation, alternativt att lärarna inte är medvetna om att 

eleverna blir obekväma. Det kan möjligtvis bero på att lärarna vet exakt vilka frågor 

som kan ställas utan att de blir för privata eller att lärarna har byggt upp en trygg miljö 

där eleverna känner att de kan tala om privata saker. Men på grund av stora klasser 

kan det också bli svårt för läraren att känna av hur varje elev uppfattar den ställda 

frågan. Berit nämner vikten av ett tillåtande och tryggt klassrumsklimat där eleverna 

vågar prata men aldrig något om svårigheterna i att ställa rätt frågor.  

Flera av lärarna talar om hur läsförståelsen utvecklas i samband med boksamtal 

och hur en text kan förstås på ett annat sätt när ett samtal om texten sker. I Tengbergs 

avhandling (2011, s. 311–312) talar även han om att de sociala samtalen kan bidra till 

ökade livserfarenheter och att de skapar möjligheter för eleverna att fylla de tomrum 
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som finns i en text. Han diskuterar även att eleverna med hjälp av sin läsupplevelse 

kan skapa idéer och föreställningar, vilket Felicia också talar om i intervjun då hon 

nämner att eleverna kan få sätta sig in i andra barns perspektiv och på det sättet formas 

tillsammans.  

En av lärarna betonar vikten av att en lärare behöver vara ledare för samtalet 

som sker och därmed kan styra diskussionen. Av egna erfarenheter beskriver hon 

samtalen där eleverna får samtala utan samtalsledare som slöseri med tid och nämner 

svårigheten att få eleverna att göra det de ska göra. Att organisera samtalen menar 

Stensson (2006, s. 124) är viktigt för att det ska föras ett gott samtal. Däremot 

poängterar Tengberg (2011, s. 298–300) i sin avhandling att alltför organiserade 

samtal kan skapa didaktiska problem. Om samtalsledaren, i detta fall läraren, 

använder sig av en frågemall som stöd kan samtalet bli begränsat och eleverna kan bli 

styrda i en viss riktning.  

De läsarter som presenterats i vår teoridel (5.3) har även nämnts av vissa lärare 

i intervjuerna. De handlingsorienterade läsarterna, de betydelseorienterade läsarterna 

och de värderingsorienterade läsarterna är de som har tagits upp i intervjuerna. Alltså 

är det de subjektsorienterade läsarterna, de intentionsorienterade läsarterna och de 

metakognitiva läsarterna som inte blivit berörda av någon av de intervjuade lärarna. 

Det kan bero på att studien riktar sig till årskurs 4–6 och de resterande läsarterna hör 

till högstadiet då de är mer abstrakta och lämpar sig mer till äldre elever.  

De sätt som lärare använder boksamtal på är varierande men studiens deltagare 

använder samtalen i samband med läsläxa eller högläsning. Eftersom det också är 

vanligt att det sker diskussioner hos eleverna utifrån Chambers frågor. De intervjuade 

lärarnas svar tyder på att de arbetar med boksamtal för att eleverna får utveckla sin 

läsning, sitt ordförråd, sitt sätt att resonera och få en djupare förståelse.  

8 Avslutning 

Sammanfattningsvis kan vi se att studiens deltagare är överens om att boksamtal är 

ett bra arbetssätt i svenska för att utveckla olika kunskaper och förmågor hos eleverna. 

Dessutom går det i linje med kursplanen och kan användas för att uppnå 

betygskriterierna för årskurs 6. Det vanligaste sättet att arbeta med boksamtal är enligt 

de intervjuade lärarna att ställa frågor till en text, och då använder de sig mycket av 
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Aidan Chambers samtalsmodell. Den tidigare forskningen om boksamtalets fördelar 

stämmer bra överens med lärarnas egna erfarenheter. Däremot har lärarna 

uppmärksammat svårigheter med boksamtal och det är inte något som tagits upp i den 

tidigare forskning vi studerat. Vi skulle önska att göra ytterligare en studie om endast 

svårigheterna med boksamtal utifrån lärarnas perspektiv då vi uppmärksammat andra 

än de som nämns i den tidigare forskningen som finns inom området. Det vore också 

intressant att se elevernas funderingar på boksamtal eller att observera flera boksamtal 

för att se hur de går till. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 
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Bilaga 2 – Samtyckesblankett 
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Bilaga 3 – Kategoriseringsschema  
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