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ABSTRACT 

 
Att samtala kring böcker är en arbetsmetod som många författare lyfter som en viktig 

och betydelsefull i undervisningen. Huvudsyftet med studien är att undersöka hur 

elever i årskurs två och tre upplever samtal kring böcker. Undersökningen ämnar 

även se vad eleverna anser att samtal om böcker bidrar till, samt hur de upplever 

bokläsning.  

 

 Tidigare forskning finns inom det nämnda ämnet, men med fokusering på lärarens 

uppgift. Denna studie fokuserar istället på hur eleverna upplever samtal kring böcker. 

 

Studien bygger på en kvalitativ undersökning där intervjuer med 41 elever på tre 

olika grundskolor gjorts. Urvalet av eleverna gjordes med kravet på att samtal kring 

böcker används eller har används i undervisningssituationer. Intervjun grundar sig i 

öppna frågor, detta för att på bästa sätt försöka locka fram hur eleverna reflekterar 

kring samtal om böcker.  

 

Undersökningen visar att samtal om böcker är en arbetsmetod som pedagogerna ute i 

verksamheten inte använder. Att tillsammans med klasskamrater diskutera kring en 

gemensamt läst text är någonting som eleverna i undersökningen inte deltar i under 

lektionstid. Däremot sker ett samtal inför klasskamraterna om en enskilt läst bok. 

Studien visar även att en stor del av de elever som deltagit i intervjuerna ser samtal 

om böcker som någonting roligt och positivt. Vissa elever berätta dock att samtal 

kring böcker orsakar nervositet och osäkerhet.  
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1 INTRODUKTION 

 

Denna studie lyfter elevernas tankar och upplevelser kring samtal om böcker. Valet 

av ämne uppkom efter studier i inriktningen matematik och svenska för barn, då 

intresset för samtal kring böcker och dess inverkan på elevernas utveckling infann 

sig. Utgångspunkten för studien är de nya målen i svenska för årskurs tre. 

 

I vår undersökning ämnar vi få svar på följande frågor:  

 Hur upplever eleverna samtal kring böcker ute i verksamheten?  

 Vad anser eleverna att samtal om böcker bidrar till?  

 Hur upplever elever bokläsning? 

 

Enligt Lpo-94 (Utbildningsdepartementet, 2004) är språket en nyckelställning i 

skolarbetet och ligger till grund för all inlärning i skolverksamheten. Det krävs även 

att eleverna har goda språkliga kunskaper för att klara sig i dagens samhälle. Även 

läskompetensen har betydelse enligt Lpo-94. Som ett av skolans viktigaste uppdrag 

anges att ”främja elevens lärande för att därigenom förbereda dem att leva och verka 

i samhället”. För att detta mål ska uppnås intar språket en stor position. En av 

lärarens uppgifter är att utveckla elevernas förmåga att vara aktiva samhällsdeltagare 

säger Lpo-94 även att:  

 

språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 
möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 

 

Lärarens arbete i verksamheten grundar sig i två utgångspunkter, läroplan och 

kursplaner. Läroplanen säger följande om samtalets betydelse:  

 Skolan skall sträva efter att varje elev lär sig att lyssna, diskutera, 

argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att formulera och 

pröva antaganden och lösa problem, reflektera över erfarenheter och kritiskt 

granska och värdera påståenden och förhållanden. 

 Skolan ansvar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det 

svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i 

tal och skrift. 

(Utbildningsdepartementet, 2004) 

 

Kursplanen i svenska i årskurs tre säger följande om samtalets betydelse.  

 Eleven ska (beträffande läsning) kunna läsa elevnära faktatexter och 

instruktioner och kunna beskriva och använda sig av innehållet muntligt eller 

skriftligt 

 Eleven ska (beträffande läsning) kunna läsa elevnära skönlitterära texter och 

kunna återberätta handlingen muntligt eller skriftligt, 

 Eleven ska (beträffande tal och samtal) kunna samtala om frågor och ämnen 

hämtade från egna och andras erfarenheter, texter och bilder genom att ställa 

frågor, framföra egna åsikter och ge kommentarer.  

(Utbildningsdepartementet 2004) 
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2 BAKGRUND 

 

Studien riktar sig mot grundskolans tidigare år och hur elever samtalar om böcker. I 

detta kapitel presenteras inledningsvis vad ett samtal om böcker är. Därefter lyfts 

vilka faktorer ett samtal kan bidra till. Detta följs av vilka problem som kan uppstå 

vid ett samtal om en gemensamt läst bok samt hur ett samtal om den gemsamt lästa 

boken kan gå till Avslutningsvis lyfts bokläsning och dess relevans i skolan 

 

2.1 Vad är ett samtal om böcker? 

 

Boksamtal är en arbetsmetod där pedagoger kan se om eleverna förstått den text de 

läst. Texter kan tolkas på olika nivåer. En text kan tolkas från en enkel nivå med 

förståelse av ord och fraser till en mer sofistikerad nivå där analyser och jämförande 

läsning dominerar. Vid samtal om böcker, oavsett vilken modell som används, krävs 

det av eleverna att de har förmåga att hitta information i texten, samt att kunna tolka 

och resonera kring den utvalda informationen. Att använda boksamtal som 

arbetsmetod kan stödja utvecklandet av en god läsförståelse hos eleverna (Taube 

1997). 

 

Enligt Svedner (1999) får eleverna vid samtal om böcker möjlighet att möta andras 

fokuseringar och individuellt skapade betydelser och genom detta själva komplettera 

sin egen läsning. Efter att texten lästs är det sannolikt att handlingen tolkas på olika 

sätt beroende på läsaren. Enligt Lundqvist (1995) fäster läsaren sig vid olika saker, 

missar olika detaljer och episoder, skräms eller provoceras. Molloy (1996) delar 

dessa tankar då hon menar att individens åsikter och tankar är färgade av de 

personliga erfarenheterna. Alla individer som läser samma text bildar olika tankar, 

eftersom de personliga erfarenheterna skiljer sig från individ till individ (a.a).  

 

Karin Jönsson (2007) har skrivit avhandlingen Litteraturarbetets möjligheter. Studien 

behandlar barns läsning från förskolan till årskurs tre. I undersökningen beskrivs hur 

klasserna arbetar med läsning, skrivning och samtal kring skönlitterära texter. 

Jönssons undersökningsmetod är observationer. Hon grundar sin undersökning på 

vad som händer i mötet mellan elever, texter och undervisning, det leder till ett 

samtal av de pedagogiska följder som studien kan riktas mot.  Samtalet kring böcker 

blir enligt Jönsson (2007) ett sätt att skapa en djupare mening kring de böcker 

eleverna och klassen läser. Hon nämner också tre punkter om samtal kring böcker, 

som oftast hänger ihop med varandra. Dessa tre punkter är:  

 

 Att samtal kan skapa mönster för hur läsare tar emot texter.  

 Hur läsare ställer frågor till texten.  

 Hur läsaren läser vidare för att få svar på sina frågor.  

 

Samtal om böcker är ett begrepp med många olika definitioner. Genomgående för 

denna studie är denna definition på samtal om böcker: Ett samtal om en läst bok är 

ett samtal som sker i muntlig form i större eller mindre grupp. Samtalet kretsar kring 

en gemensam läst text eller berättelse. Den gemensamt lästa texten kan ha 

utgångspunkt både i skönlitterära texter eller faktatexter. Ett av målen med samtal 

om den lästa boken är att deltagarna ska utbyta erfarenheter, tankar och känslor med 
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varandra, för att skapa en djupare förståelse kring texten och dess uppbyggnad. 

Definitionen grundar sig i en diskussion utifrån de fakta som författare och forskare 

lyfter i ämnet samtal om böcker. I deltagarnas strävan efter att utbyta erfarenheter 

och tankar kommer orden från Lpo-94 om respekt fram som en hörnsten. Skolan ska 

sträva efter att varje elev bemöts med respekt som i sin tur skapar den trygghet och 

lust som får eleven att inhämta kunskap och utvecklas, kan läsas i Lpo-94 

(utbildningsdepartementet 2004). 

 

 

2.1.1 Samtal om olika texter 
 

Enligt Reichenberg (2008) väljer lärare oftare att använda sig av samtal med 

utgångspunkt i skönlitterära texter. Detta är samtal då eleverna övas i att diskutera 

kring författarens budskap, ifrågasätta det samt att föra fram olika tolkningar. 

Anledningen till att man väljer en utgångspunkt i skönlitterära texter är enligt 

Reichenberg att dessa texter i regel är mer öppna och har fler tolkningsmöjligheter 

och det är därför lättare att inbjuda eleverna till ett bra, utvecklande och lärorikt 

samtal än vad det är med exempelvis lärobokstexter. Att arbeta med samtal från 

faktatexter är något som är mycket mer sällsynt ute i verksamheten idag (a.a). Även 

om lärobokstexters grundläggande uppgift är att förmedla information, kan denna 

information likt skönlitterära texter förmedlas och tolkas på olika sätt. Texten i 

läroböcker kan ibland även anses vara svår och informationen kan i vissa fall vara 

dold. Det händer även att författaren uttrycker sig oklart, vilket kan resultera i att 

läsaren inte förstår innehållet. Dessa problem gör att även faktatexter är viktiga att 

samtala kring, för att skapa läsförståelse. För att öka läsförståelsen kring faktaböcker 

är det viktigt att alla pedagoger medverkar för att nå samma mål. Utifrån dessa 

tankar menar Reichenberg vidare att ansvaret inte enbart bör ligga hos svenskläraren, 

utan hos alla lärare i verksamheten. 

  

2.2 Vad kan samtal om böcker bidra till 

 

Liberg (2006) menar att senare års forskning visar att fler språkliga förmågor än 

kunskap om språkljuden och om bokstäver är betydelsefullt för det tidiga och det 

fortsatta läs- och skrivlärandet. Ett exempel på en sådan förmåga är att skaffa sig 

kunskaper genom att delta i samtal om böcker. Taube (1997) delar dessa tankar att 

samtal gynnar det tidiga och fortsatta läs- och skrivlärandet för eleverna. Hon menar 

att eleverna stimuleras till att utveckla sina tankar, samt att själva komma på olika 

åtgärder när problem i texten uppstår. Enligt Svensson (2006) är det viktigt att 

eleverna sätter sig in i bokens värld och reflekterar kring den lästa texten för att 

kunna delta i ett samtal om en bok, därmed övar sig eleverna på att reflektera kring 

textens handling. Eleverna tränas även i att komma ihåg vad de har läst och att på ett 

sammanhängande sätt återberätta den lästa texten. För att aktivt delta i ett samtal 

krävs det även att eleven har förmågan att stanna upp i texten och reflektera kring 

olika handlingar, samt att sätta ord på dessa reflektioner. Eleverna byter även inre 

bilder och tolkningar med varandra (Svensson 2006). Genom att eleverna deltar i 

samtal kring olika litteraturer och via talet visar upp den kunskap som de besitter 

skapas även ett bra självförtroende hos individen (Molloy 1996). 
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2.2.1 Läsförståelse 
 

Genom att låta eleverna läsa böcker skapas en fördjupning av läsförståelse av alla 

ord i vårt språk (Smith 2000). Han menar vidare att läsandet och lärandet är två 

faktorer som går hand i hand och inte kan skiljas åt. Förståelsen är väsentlig för 

lärandet och lärandet är basen för förståelsen (a.a).  

 

I Lpo- 94 lyfts språket i form av samtalet upp som en stort och viktigt redskap för att 

stödja elevernas väg till att utveckla en god läsförståelse (Utbildningsdepartementet, 

2004). För att skapa en god läsförståelse ska eleverna enligt Reichenberg (2008) få 

tillgång till diskussioner med utgångspunkt från skönlitterära texter och faktatexter. 

Hon menar vidare att i ett samtal är det många kunskaper som befästs. Elever som 

deltar i samtalet delar varandras tankar, argumenterar, jämför, tolkar, misstolkar, 

utvecklar idéer, ställer frågor och löser problem som uppstått i texten. Genom att 

bearbeta en text med hjälp av ett samtal byggs och stärks elevernas språkkunskaper 

samt deras läsförståelse (a.a). 

 

Enligt Taube (1997) är samtal om böcker en metod som gynnar elevernas 

utvecklande av deras eget tänkande samt läsförståelse. För att skapa en god 

läsförståelse krävs det att eleverna har erfarenheter av omvärlden, ett omfattande 

ordförråd och att de är förtrogna med skriftspråkets ordval och meningsbyggnad. För 

att uppnå en god läsförståelse resonerar Lundberg (2006) att det krävs fonologiskt 

medvetande, men också en stark syntaktisk förmåga (hur ord sammanställs till satser 

och meningar). Även andra språkliga förmågor spelar roll för främjandet av en god 

läsförståelse. Exempel på språkliga förmågor kan vara ett stort ordförråd, att kunna 

återge berättelser, samt att vara en aktiv samtalspartner avslutar Lundberg. Taube 

(1997) menar att det är en nödvändig kunskap för eleven att kunna läsa och reflektera 

kring läst text i dagens samhälle. Detta för att skapa förmågan att nå sina egna mål, 

utveckla kunskaper, samt vara en delaktig medlem i samhället. Skolan har genom 

detta i uppdrag att utveckla en god läsförmåga hos eleverna, samt att skapa en god 

läsförståelse (a.a). Enligt Svensson (2006) hjälper eleverna varandra att skapa 

förståelse genom att samtala om lästa texter. För att utveckla en god läsförståelse 

krävs det att eleverna skapar en förmåga att göra inferenser, eftersom det krävs av 

eleverna att kunna läsa på, mellan och bortom raderna (a.a). Övas inte eleverna på 

dessa faktorer, missar eleven mycket information som inte står utskriven i texten 

(Taube 1997).  Även Norström (1995) anser att uppföljning och samtal om texter kan 

vara nödvändiga för att alla elever ska skapa sig en förståelse kring texten och dess 

innehåll. Han menar vidare att det är genom samtal som eleverna lär sig att läsa 

mellan raderna och därigenom skapa förståelse kring det outtalade resonerar 

Norström (1995). Molloy (1996) lyfter även hon betydelsen av att samtala med 

varandra för att byta åsikter och genom detta skapa en ny förståelse för texten. Enligt 

Lehr (1991) bygger deltagarna genom samtalet upp en gemensam referensram. Den 

litterära texten kan ”växa” och ges fler röster under samtal där olika tankar möts och 

skillnader och olika synpunkter tas på allvar. De muntliga diskussionerna är därför 

viktiga för att eleverna ska kunna utveckla sin förståelse för innehållet (a.a). 
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2.2.2 Från tanke till tal 
 

Att läsa böcker kan enligt Fransson (2005) vara ett sätt att lära känna sig själv och 

skapa förståelse för andra. Fransson menar vidare att samtal om böcker är en 

undervisningsmetod som gör att dessa mål går att nå. Det är via samtalet som det 

läggs till nya tankar och kunskaper till den egna läsupplevelsen. Samtalet skapar 

även kunskap i att formulera sina egna tankar och känslor, samt att förstå dem bättre. 

Dessa aspekter kan skapas genom ett deltagande i hur andra uppfattat saker, som 

man själv inte förstår (a.a). Att samtala kring sina läsupplevelser och egna 

erfarenheter leder till en förståelse av andras tankar (Norberg 2000). Eleverna övas 

vid boksamtal att lyssna på sina kamrater, samt att respektera deras åsikter, vilket är 

en bra grund för demokratin. Även läroplanen lyfter dessa faktorer i strävansmålen 

och säger att eleverna ska känna trygghet och lära sig ta hänsyn och visa respekt i 

samspel med andra människor (Utbildningsdepartementet, 2004).  

 

Lendahls och Runesson (1995) har liknande tankar då de menar att eleven som 

arbetar i grupp och som lär de övriga i gruppen någonting faktiskt också lär sig själv 

genom att formulera sina tankar i ord. Tänkandet blir genom detta synliggjort för 

individen. Runesson och Lendahls menar vidare att denna kunskap är en 

metakunskap med betydelse för all inlärning. Även den ryske forskaren Vygotskij 

menar att det sociala samspelet och samtalet har en viktig roll i all språk- och 

kunskapsutveckling. Genom att samarbeta med andra människor som är mer 

kompetenta inom valt område menar Vygotskij att vi kan prestera utöver vår egen 

förmåga. (Reichenberg, 2008). Vygotskij (2001) anser att det är tankarna som måste 

kläs i ord för att språket ska utvecklas.  

 

Enligt Svensson (2006) är det viktigt att låta eleverna samtala kring en text och 

berätta för sina klasskamrater om sina tankar, vilket gör tankarna klarare. Malmqvist 

(1973) menar att genom att berätta om sina tankar för sina klasskamrater så gynnas 

även individens läsintresse. Hon menar vidare att om en elev leder en 

paneldiskussion med andra kamrater som läst samma bok, kan detta leda till större 

intresse för läsning (a.a). Genom att eleverna formulerar sig och lyfter fram sina 

tankar uppstår även nya associationer och insikter. Språket har även förmåga att ge 

stöd i analyser och reflektioner och att det hjälper vid strukturering och styra 

tankarna (Svensson 2006). Molloy (1996) menar att reflektioner även skapar insikt i 

sitt eget lärande. Hon menar vidare att det är genom att eleverna lyfter fram sina 

tankar som uppfattningar och åsikter byts i gruppen, vilket krävs för att skapa ny 

kunskap (a.a). Dessa tankar delas av Säljö (2000) som menar att det inte bara är sig 

själv man möter i samtalet, utan att det också ger en möjlighet att få möta andras 

tankar och föreställningar. Tillsammans kan man bygga upp en förståelse som varje 

individ inte kan nå själv (a.a). 

 

2.2.3 Elevers tankar vid bokläsning 
 

Hickman (1981) skriver att yngre elever behöver få läsa eller få en text uppläst för 

sig upprepande gånger eftersom deras tänkande vid bokläsning går utanför det första 

mötet med texten. Den lästa litteraturen kommer inte enbart ut verbalt utan även vid 
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lekar, gester och bilder avslutar Hickman (1981). Jönsson (2007) konstaterar att 

leken hjälper eleverna att bearbeta och skapa förståelse i läsningen. Leken ger också 

möjlighet att koppla den lästa världen till den egna sociala världen. Hon kommer i 

sin avhandling fram till att det är svårt att riktigt förstå vad eleverna tänker kring 

böcker som de har läst. Men i elevens bokval konstaterar Jönsson att en tendens av 

genusinriktning kan skönjas. Bokval görs efter elevers intressen vilket kan urskiljas i 

genus. Jönssons forskning visar att elevernas tankar hjälps genom att tankarna skrivs 

ned i läsloggar för att sedan tas upp i undervisningen. Då kan eleverna få uppleva hur 

viktiga deras och kamraters tankar är. Jönsson har genom att läsa elevers läsloggar 

kommit fram till slutsatsen att elever upplever bokläsning känslomässigt då de läser 

om glädje, sorg och längtan. Böcker ger eleverna tankar som bidrar till den enskilda 

individens utveckling konstaterar Jönsson. 

 

2.3 Problematik vid samtal om den gemensamt lästa boken 

 

Svensson (2006) trycker på vikten med att pedagogen har förståelse för att allt inom 

ett samtal om en gemensamt läst bok inte alltid kommer att fungera som pedagogen 

tänkt sig. Hon menar vidare att pedagogen måste acceptera att det tar tid innan 

gruppen arbetat sig samman. Problem som kan inträffa vid ett samtal är enligt 

Svensson (2006) att elever inte känner något ansvar för gruppen, inte är pålästa, inte 

diskuterar litteraturen utan pratar om annat etc. Vid samtal om böcker kan det även 

komma att uppstå konflikter. Exempelvis kan vissa elever dominera den samtalstid 

som är uppsatt, medan andra elever är tystare. Boken och dess innehåll är även en 

faktor som kan leda till en konflikt (Svensson 2006). Vidare menar Svensson att det 

är bra att låta eleverna diskutera kring de konflikter eller svårigheter som de befinner 

sig i, vad det kan bero på och vilka lösningar som kan finnas. Det är viktigt att 

eleverna blir medvetna om svårigheterna och hur de kan lösa dem. För att nå en bra 

lösning på de olika problem som eleverna befinner sig i vid samtal är det bra om de 

får tid till reflektioner kring arbetsgången (a.a). Ett annat problem som kan uppstå 

vid samtal om böcker är enligt Molloy (1996) och Lundqvist (1995) klasstorleken. 

Enligt Lundqvist kan problemet med stora klasser lösas genom ett samarbete mellan 

klasserna. Hon menar att genom att vara två pedagoger på den stora gruppen, skapas 

möjlighet till att en pedagog ägnar tid åt litteratursamtal i en mindre grupp.  

 

Enligt Molloy (1996) är det bra om läraren under samtalet fokusera på de elever som 

inte fått någon träning i att samtala om sina läsupplevelser. Dessa elever är ofta även 

svaga läsare. Samtidigt som Molloy menar att pedagogen ska koncentrera sig på de 

svagare eleverna, poängterar hon att det är viktigt att inte åsidosätta de lästränade 

elevernas behov. Denna situation kallar hon för en pedagogisk fälla.  

 

För att ett samtal om den gemensamt lästa boken ska bli givande och utvecklande för 

eleverna krävs det enligt (Lundqvist 1995) att läraren är påläst på texten och dess 

innehåll. Trots att pedagogen är ordentligt förberedd inför ett boksamtal, krävs det att 

pedagogen är medveten om att problem ändå kan uppstå (Skardhamar 1994).  Det 

finns många faktorer som samverkar i den pedagogiska situationen och någon 

helgardering för ett bra samtal är tyvärr inte möjligt. Som pedagog krävs det en 

medvetenhet om de faktorer som är förutsägbara vid undervisningen. Exempel på 

förutsägbara faktorer kan vara händelser under rasten som gör att fokuseringen inte 
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är den bästa under lektionen. Men Skardhamar poängterar ändå att ett välplanerat 

samtal ofta ger ett lyckat resultat.  

 

2.4 Hur kan ett samtal om den gemensamt lästa boken gå till? 

 

Oftast sker samtal om en bok i olika former efter att eleverna läst klart en text, men 

för att skapa en god utveckling hos eleverna menar Svensson (2006) att samtal ska 

ske både under läsningens gång och när boken är färdigläst. Genom att använda sig 

av samtal under läsningen ger pedagogen eleverna ett instrument att komma ihåg 

händelseförloppet i boken. Att använda sig att detta arbetssätt skapar även ett större 

djup vid samtalet som sker när boken är färdigläst (a.a). För att skapa ett deltagande 

från alla elever vid boksamtal rekommenderar Norberg (2000) ett kortskrivande som 

sker innan samtalet. Här får eleverna tid att samla sina tankar och förbereda sig inför 

samtalet. En annan metod hon föreslår för att skapa ett stort deltagande från eleverna 

är att diskussioner sker i mindre grupper. Diskussioner i mindre grupper skapar en 

trygghet och fler får möjlighet att komma till tals (a.a). En annan fördel med att 

använda sig av boksamtal i mindre grupper är att det ges möjlighet till 

differentiering, vilket innebär att elever kan läsa olika texter med olika 

svårighetsgrad och ändå delta i samma boksamtal (Skardhamar 1994). Karlsson och 

Sundberg (2004) menar att fördelen med att ha små grupper under boksamtal är att 

eleverna vågar höja rösten samt att de eleverna blir mer aktiva under samtalets gång. 

Det kan dock vara bra att börja boksamtalet i helklass för att sedan övergå till mindre 

grupper framför allt om eleverna har läst samma roman eller antologitext. En 

basgrupp – tvärgrupp är att rekommendera menar Karlsson och Sundberg. I 

basgrupperna samlas de elever som läst samma titel för att diskutera frågorna till 

boken. Varje elev antecknar och tar sedan ut några rader som läses högt i 

basgruppen. Sedan bildas tvärgrupper med en representant för varje boktitel. I 

tvärgrupperna får eleverna berätta om sin bok men också lyssna klasskamraternas 

böcker som är nya för dem. Den största fördelen med basgrupp – tvärgrupp är enligt 

Karlsson och Sundberg att eleverna måste aktivera sig för att kunna relatera till vad 

som sagt i den egna basgruppen. Ansvaret sprids och engagemanget ökar och de 

elever som är mest talföra dominerar inte lika mycket avslutar Karlsson och 

Sundberg.  

 

 

Boksamtal är som tidigare sagt ett begrepp då eleverna för strukturerade eller 

ostrukturerade samtal om den gemensamt lästa boken, oftast sker detta med lärarens 

hjälp. Jönsson (2007) menar att den vanligaste formen av samtal om böcker är då 

läraren läser högt för eleverna ur en bok och sedan samtalar eleverna om vilka 

reflektioner som boken gett dem. Men ibland hade boksamtalen karaktären av 

”vardagsprat”, då kunde det gälla en bok som eleverna läst själva som de fick berätta 

om antingen i helklass eller i små grupper a.a.  

 

 

2.5 Bokläsning 

 

Enligt (Lundberg och Herrlin 2006) är ett av skolans viktigaste uppdrag att lära 

eleverna läsa, förstå och använda texter. För att skapa en god läsutveckling hos 
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eleverna menar Smith (2000) att det bara är genom läsandet som barn lär sig läsa. 

Liberg (2006) menar dock att metaspråket har betydelse för elevernas läsutveckling. 

Med metaspråk menas att eleverna har förmåga att tala om språket. Denna förmåga 

minskar riskerna till att eleven får lässvårigheter. Liberg (2006) menar att för att 

utveckla elevernas läsning av böcker bör pedagogen ge eleven mer eget ansvar över 

det egna läsandet. Hon menar vidare att eleven först ska försöka lösa olika problem 

själv, som uppkommer i läsning av böcker. Samt att man som pedagog inte behöver 

gå in och rätta elevernas läsning hela tiden. Detta menar Liberg (2006) kan skapa 

omotivation och ovilja till läsning.  

 

För att skapa en förmåga att läsa behövs det enligt Smith (2000) en visuell 

information, förståelse av språket, kunskaper om det aktuella ämnet samt en viss 

allmän läsförmåga. Smith (2000) menar dock att en allt för stark inriktning mot den 

visuella informationen, som innefattar ord, meningar och uppbyggnad kan skapa 

blockeringar av hjärnans beslutsförmåga, samt att detta kan resultera i tunnelseende 

hos eleven. Ett tunnelseende kan enligt Smith (2000) uppkomma även om texten ses 

som meningsfull och intressant av eleven.  

 

2.5.1 Språkrum 
 

För att utveckla ett intresse och en vilja att lära sig läsa och vidare läsa böcker menar 

Liberg (2006) att det är viktigt med ett språkrum. Med denna faktor menar hon att 

elever har möjlighet att bada i mängder av olika sorters litteratur. Exempel på 

litteratur är sköntlitteraturer, egna texter, andras texter, tidningsartiklar osv. Även 

Keene och Zimmerman (2003) menar att för att skapa ett intresse och en utveckling i 

elevernas läsande är det bra om eleverna har tillgång till många och olika sorters 

böcker i klassrummet. Liberg (2006) menar att genom att låta eleverna stanna upp i 

texterna och diskustera handlingen och hur fortsättningen kan se ut skapas ett 

intresse för bokläsning. För att skapa ett bra språkrum menar hon att pedagoen kan 

dokumentera elevernas egna arbeten i form och texter och bilder. Dokumentationen 

skapas ett intresse av att läsa varandras texter (a.a).  

 

2.5.2 Den erfarna läsaren 
 

Enligt Keene och Zimmermann (2003) är eleven en erfaren läsare som individen 

aktiverar relevant kunskap före, under och efter läsning av en bok. Eleven ska även 

kunna avgöra vilka tankegångar och vilka teman som är viktigast i boken. Med detta 

menar Keene och Zimmermann (2003) att eleven kan rikta läsningen mot det 

viktigaste, samt under läsningens gång bilda en förmåga att ställa frågor om bokens 

handling. Den erfarna läsaren ska även ha förmåga att under läsningens gång skapa 

visuella bilder eller bilder som är baserade på andra sinnesuttryck. Andra faktorer 

som gör elever till erfarna läsare är att de under läsningens gång gör inferenser, samt 

att de har en förmåga att återberätta texten (a.a).  
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2 SYFTE 

 

Vi ämnar i denna studie att undersöka hur elever upplever samtal kring böcker. 

Genom kvalitativa intervjuer kan förväntningar skapas av att finna slutsatser och 

mönster i undersökningen. Tidigare liknande forskning gjort av Karin Jönsson 

(2007) syftar till att undersöka möjligheter och begränsningar kring 

litteraturpedagogiska redskap. Jönssons avhandling behandlar också yngre elevers 

läsning av skönlitteratur i skolan. Vårt syfte är intressant eftersom det finns mycket 

forskning inom området samtal om böcker. Dock finns ingen forskning som visar hur 

elever upplever hur det är att samtala om böcker. Vi har också för avsikt att med 

synvinkel från eleverna undersöka vad dessa samtal bidrar till. I detta ännu 

outforskade område vill vi utifrån det nuvarande kunskapsläget söka svar på 

problemet med utgångspunkt från eleverna.  

 
Huvudsyftet med studien är att få svar på följande fråga: 

 

 Hur upplever eleverna samtal om böcker ute i verksamheten?  

 

Vi ämnar även få svar på: 

 

 Vad anser eleverna att samtal om böcker bidrar till? 

 Hur upplever elever bokläsning? 
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3 METOD 

 

Studien grundar sig på en kvalitativ undersökning som bygger på intervjuer med 41 

elever i årskurs två och tre. Syftet är att försöka förstå hur elever upplever samtal 

kring böcker. Intervjuerna bygger på öppna frågor för att locka fram elevernas tankar 

kring samtalet om böcker (se bilaga 1). I följande kapitel ligger fokus på de metodval 

och överväganden som gjorts i undersökningen som har varit av betydelse för 

undersökningens utveckling, utformning och dess innehåll.  

 

4.2            Undersökningsmetod 

 

Utifrån Kyléns (2004) tankar har valet gjorts att använda intervjuer som metod. 

Kylén menar att mötet med en person ger de bästa förutsättningarna att få fram hur 

den intervjuade tänker och känner. Följdfrågor kan också ställas för att öka 

förståelsen för vad den intervjuade vill berätta. Intervjuerna med barnen har även 

utgångspunkt från Kyléns tankar om att korta intervjuer på 5-20 minuter räcker för 

att täcka av en del fakta eller gå in på djupet inom ett mycket begränsat område. De 

korta intervjuerna är oftast mer strukturerade än de långa intervjuerna som är mer 

öppna. Kyléns (2004) tankar om korta intervjuer anses i denna studie som angelägna, 

med utgångspunkt då intervjuerna riktar in sig på samtal med barn.  

 

Denna studie är baserad på kvalitativa intervjuer. Enligt Patel och Davidsson (2003) 

är en kvalitativ metod lämplig eftersom studiens syfte är att försöka locka fram hur 

eleverna upplever samtal om böcker. Holme och Solvang (1997) resonerar att 

styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen liknar en 

vardaglig situation och ett vanligt samtal. Vid intervjuerna med elever i årskurs två 

och tre, utgås det från Holmes och Solvangs (1997) tankar, att försöka skapa en 

vardaglig situation för barnen. Detta för att de intervjuade inte ska bli nervösa under 

intervjun. Detta tillfälle ska vara avslappnat och roligt. Med en kvalitativ intervju 

menas att intervjun har en låg grad av standardisering, vilket betyder att frågorna 

som ställs ger utrymme till att svara med egna ord (Patel och Davidsson 2003). 

Intervjun anpassas till varje enskild respondent (Trost 2005). Denna intervjumetod 

har även en låg grad av strukturering, vilket innebär att intervjufrågorna är öppna och 

gör att den tillfrågade kan bestämma vilken struktur svaret får (a.a).  

 

I denna studie ställs intervjufrågorna i en specifik ordning. Valet gjordes för att skapa 

en strukturerande och lättförståelig situation och utifrån detta underlätta för de elever 

som blir intervjuade. I intervjuerna används framförallt öppna intervjufrågor. Med 

denna utgångspunkt skapas en intervju som har en ganska hög grad av strukturering 

och en låg grad av standardisering. 

 

4.2.1 Att intervjua barn 
 

Vid tidsplanering av intervjuerna har vi tagit del av Trosts (2005) tankar kring 

intervjuer med barn. Han menar att det inte finns någon större skillnad på att 

intervjua vuxna och att intervjua barn. Han menar vidare att alla är människor och att 

det finns olikheter inom kategorierna vuxna och barn. Trost (2005) menar dock 
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vidare att vissa drag utmärker barn som kategori. Många barn har 

koncentrationssvårigheter och har svårt för att sitta stilla under en längre tid. Detta 

gör att intervjuer med barn tenderar att tidsmässigt vara kortare än en intervju med en 

vuxen. Med utgångspunkt av Kyléns (2004) tankar gjordes valet att använda oss av 

korta intervjuer. Då han menar att kortare intervjuer bör användas, framförallt vid 

intervjuer med barn. Utifrån Trosts (2005) tankar att barn oftare än vuxna har 

benägenhet för koncentrationssvårigheter är det även viktigare vid intervjuer med 

barn, än med vuxna att försöka fånga barnets intresse för intervjusituationen.  

 

4.2.2 För och nackdelar med intervju som metod 
 

Utifrån kvalitativa intervjuer skapas en säkerhet genom att den som intervjuar får en 

uppsättning av intervjuer som är bra strukturerade och lätt går att jämföra med 

varandra (Jacobsen 1993). Dessa tankar är en stor fördel vid intervju som metod och 

det är en aspekt som haft betydelse vid användningen vid sammanställningen av 

studien. Under de intervjuer som genomförts i studien har möjligheten funnits att 

använda sig av följdfrågor. Dessa frågor har dels varit förutbestämda och dels 

uppkommit spontant under intervjutiden. Följdfrågor av olika slag menar Essaiasson 

(2007) är en fördel med intervju som metod. Följdfrågor kan även ställas för att 

skapa större förståelse för vad respondenten menar (Kylén 2004). Under de 

intervjuer som gjorts i studien har även svårigheter uppkommit. Att skapa en 

avslappnande miljö för eleverna har varit ett problem som märkts, framförallt då 

vissa elever ser intervjun som ett provtillfälle, där svaren måste vara rätt. Denna 

nackdel med intervju som metod är en aspekt som Jacobsen (1993) belyser. Han 

lyfter även brist på lyhördhet som ett problem i intervjuer som metod. Att 

intervjuaren inte lyssnar tillräcklig noggrant kan leda till en mindre bra intervju. Att 

lyssna på eleverna är en viktig del i intervjun, men vid transkriberingen märktes det 

att lyhördheten hos intervjuaren ibland saknades. Denna faktor är dock någonting 

som successivt försvunnit, då intervjuarens erfarenheter kring att intervjua har växt. 

 

 

4.2.2.1 För och nackdelar med bandspelare som intervjuhjälpmedel 

 

I de intervjuer som gjorts i denna studie har bandspelare använts som 

intervjuhjälpmedel. Detta hjälpmedel, har likt andra hjälpmedel både fördelar och 

nackdelar. Fördelarna överväger nackdelarna, vilket avgjorde valet att använda 

bandspelare vid intervjuerna. Den främsta fördelen enligt Kylén (2004) är att det går 

att lyssna igenom vad den intervjuade verkligen sagt. Trost (2005) tillägger att 

bandspelarens fördelar är att intervjuaren kan lyssna på tonfall och ordval upprepade 

gånger efter intervjutillfället. Trost (2005) menar vidare att det även är en fördel att 

slippa föra anteckningar under intervjun, utan att istället ha all fokusering på 

frågorna, svaren och den som intervjuas. 

 

Ett problem som uppkom med bandspelare som hjälpmedel är att det kräver mycket 

tid. Det är tidskrävande att lyssna igenom bandet, samt att det är besvärligt att spola 

fram och tillbaka för att leta fram olika detaljer. Det är även en nackdel att gester och 

mimik går förlorat vid bandspelare som intervjuhjälpmedel (Trost 2005). Självklart 

finns även den nackdelen att alla inte godkänner att intervjun blir inspelad på band, 
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detta är någonting som alltid måste accepteras. Att använda sig av bandinspelning 

vid intervju kan enligt Jacobsen (1993) även skapa nervositet hos den intervjuade. 

 

4.3 Undersökningsgrupp 

 

Urvalet i studien består av 41 elever i årskurs två och årskurs tre. Via telefonsamtal 

till de utvalda skolorna informerades vi om skolans elever har erfarenhet av att 

samtala kring böcker. Denna aspekt var ett krav från vår sida för att skapa 

meningsfulla intervjuer. Genom samtal med klasslärare, märktes det att samtal kring 

böcker är en faktor som få lärare arbetar med ute i verksamheten idag. Kravet att 

eleverna skulle ha erfarenheter av att samtala om böcker gjorde det svårt att finna 

elever som kunde intervjuas. När urvalet av klasserna gjorts, valdes elever ut i 

samspråk med klassläraren. De elever som vill delta i intervjuerna ska få möjlighet 

till detta. Utifrån detta urval fick vi en undersökningsgrupp med 19 flickor och 22 

pojkar.  

 

4.3.1 Bortfall 
 

50 elever valdes till intervju och 41 elever deltog, vilket gjorde att studien fick ett 

bortfall på 16%. Denna summa är baserad på de elever som varit frånvarande vid 

intervjuerna av olika skäl. Exempel på skäl är: sjukdomar, dödsfall, valet att avstå 

intervjun och att brevet där målsman godkännande att eleven får delta i intervjun 

saknades. 

 

 

4.3.2 Etiska aspekter 

 
Vid presentation av intervjusvaren så har valet gjorts att anonymisera samtliga 

respondenter. Patel och Davidsson (2003) påpekar relevansen med att innan 

intervjun låta respondenten veta att deras namn kommer att förbli anonymt i 

redovisat examensarbete. Respondenterna fick även veta att de blev inspelade via 

diktafon och att anonymisering gällde även här samt att ljudfilerna inte skulle spelas 

upp för någon än intervjuaren och observatören. Att ljudfilerna kommer att raderas 

tillades också. Genom att försöka lyssna på respondenterna så mycket som möjligt 

var tanken att inte ”lägga ord i munnen” på dem utan lyssna till deras spontana svar. 

Det vill säga att ledande frågor undveks. 

 

4.4 Genomförande 

 

Patel och Davidsson (2003) beskriver stegvis hur informationen innan en intervju ska 

göras. Först beskrivs syftet med intervjun, vem som är ansvarig och sedan tiden för 

intervjun samt om intervjun är konfidentiell. Även Lantz (2007) trycker på 

relevansen med en ordentlig beskrivning innan intervjun och tillägger att det är 

viktigt att berätta hur intervjun kommer dokumenteras. Första kontakten med 

skolorna blev utifrån dessa tankar ett samtal med rektorn. Intervjuernas syfte 

beskrevs samt att intervjuerna var konfidentiella.  Skolans namn, barnens klass och 
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barnens namn behöll sin integritet. Efter att ha fått ett godkännande att genomföra 

intervjuer på skolan kontaktades lärarna via telefon. På samma sätt som för rektor 

förklarades upplägget av intervjuerna. Via e- post bifogades det missivbrev som 

elevernas målsman skulle skriva under, för att godkänna att deras barn fick delta i 

intervjuerna (se bilaga 2). Intervjuerna med eleverna gjordes sedan på de skolor där 

eleverna går. Valet av att intervjuerna skedde i denna miljö gjordes utifrån Trost 

(2005) tankar kring att det är viktigt att intervjuerna sker i en bekant miljö där de 

intervjuade känner sig trygga. Skolan är en miljö som är välbekant för eleverna och 

en miljö där de förhoppningsvis känner sig trygga. Vid alla intervjuer användes en 

diktafon. Intervjuerna gjordes av en intervjuare och två respondenter och intervjun 

varade mellan 12-15 minuter. Vilket gjorde att vi fick en datainsamling på 8h och 

8min. Vid intervjuerna med eleverna deltog vi båda, en som intervjuare och en som 

observatör. Observatören satt vid alla tillfällen snett bakom respondenterna för att 

inte störa intervjun. Efter två intervjuer bytte intervjuare och observatör konsekvent 

plats. Platsbytet gjordes med syfte att intervjuaren skulle få vila men också med 

åtanke att observatören skulle inta rollen som intervjuare. Patel och Davidsson 

(2003) nämner att observationen kan användas i ett utforskande syfte för att 

införskaffa informationen så mycket kunskap som möjligt. Observatörens främsta 

uppgifter var att med papper och penna beskriva omgivningen, beskriva de 

störningsmoment som uppkom under intervjuns gång och att kortfattat skriva ner det 

som sades under intervjun. Intervjuerna skedde då klassläraren ansåg det vara 

lämpligt tidsmässigt för klassen, vilket gjorde att vi fick anpassa intervjutillfället 

efter klassen. Intervjuguiden startar med uppvärmningsfrågor för att respondenten 

ska känna sig trygg. Frågor som: Vad tycker du är roligast i skolan och Vad är roligt 

med ämnet svenska, var frågor som fick respondenterna att känna sig avslappnade i 

intervjusituationen. Därefter ställdes de frågor som var essentiella för studien (se 

bilaga 1). Efter intervjuerna transkriberades allt material för att lättare kunna urskilja 

och sammanställa respondenternas svar. Sedan diskuterade vi fram rubriker och 

kategorier baserat på svaren som respondenterna givit oss. 

 

4.5 Metodproblem 

 

När analysen kring datainsamlingen från de intervjuer som gjorts ska granskas, krävs 

det att detta görs kritiskt. Dessa tankar delas med Lantz (2007) som menar att en 

kritisk granskning av datainsamlingen är ett krav för att insamlingen av data ska ha 

ett värde. Hon menar vidare att syftet är att besvara frågorna: har den som intervjuar 

ställt de frågor som krävs? Är det intervjupersonens uppfattning som speglar 

samtalet? Dessa frågor används som grundstenar vid analysen av datainsamlingen. 

Efter att bearbetat bakgrundkapitlet har frågor ställts som är av intresse för att syftet 

ska kunna besvaras. Dock finns en medvetenhet om att flera frågor kan ställas för att 

skapa ett bredare kunskapsinhämtande angående elevernas uppfattningar kring 

samtal om böcker. Efter urvalet av de frågor som eleverna besvarat vid intervjuerna 

är grundtanken att skapa en neutral bild kring samtalet och dess betydelse. Efter att 

ha analyserat de svar som eleverna gett från intervjuerna avspeglas inte de 

uppfattningar som fanns kring samtal i frågorna.  
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4.6 Metoddiskussion 

 

Vid intervjuerna med elever på en av de utvalda skolorna, skedde intervjuerna i ett 

arbetsrum utanför personalrummet. Rummet tilldelades av den kontaktade 

klassläraren. Detta gjorde att de anställda på skolan var tvungna att gå igenom 

arbetsrummet för att komma till personalrummet. Vilket ledde till att vissa elever 

hade svårt att koncentrera sig full ut på intervjun och dess frågor. Under intervjun 

satt eleverna på kontorsstolar, som resulterade i koncentrationssvårigheter hos några 

av respondenterna, då de gärna snurrade runt och använde spakarna för att förflytta 

stolen upp och ner.  

 

Enligt Trost (2005) är skräcken för tystnaden ett vanligt problem för intervjuaren, ett 

problem som visades även i denna studie. Denna problematik var till en början 

någonting omedvetet och det var först vid transkriberingen som problemet för 

tystnaden uppdagades som Trost (2005) beskriver. Under de första intervjuerna var 

detta påtagligt, då intervjuaren gärna försökte locka ur svaren från eleverna som 

intervjuas. Då säkerheten hos intervjuaren stärktes försvann detta problem 

successivt.  

 
Dagen innan ett intervjutillfälle nås vi av beskedet att en gymnasielev tagit livet av 

sig. I klassen där intervjuerna ska äga rum finns en familjemedlem som dock inte var 

närvarande vid intervjuerna. Vid ankomst till klassrummet sker en tyst minut för den 

bortgångne. Stämningen i klassen var således dyster. Händelsen kan ha bidragit till 

att vissa elevers tankar befann sig hos den bortgångne och hans anhöriga.  
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5 RESULTAT 

 

Denna studie byggs på intervjuer med 41 elever i årskurs två och tre. Eleverna går i 

tre olika grundskolor. Utifrån öppna frågor har eleverna berättat hur de tänker och 

känner kring den aktuella frågan. Under intervjun grundades frågorna i syftet, att 

försöka upptäcka hur eleverna upplever samtal kring böcker, samt vad de tror att 

dessa samtal bidrar till. Resultatet av studien belyses genom citat från eleverna. I 

citaten lyfter eleverna ibland namn på lärare och andra elever, dessa namn har vi valt 

att benämna med X.  

 

5.1 Elevernas upplevelse vid bokläsning 

 

Studien visar på att det är en stor variation kring hur eleverna upplever läsningen. En 

stor del av de intervjuade eleverna ser bokläsning som någonting positivt medan en 

mindre del ser bokläsning som någonting negativt. 

 

5.1.1 Den glädjespridande boken 

  
Studien visar att 36 av eleverna som intervjuades berättar om positiva aspekter kring 

läsning av böcker. Aspekter som eleverna lyfter är att läsning av böcker ska vara 

spännande, roliga och skapa glädje hos läsaren.  
 

Elev ”ibland kan inte jag sluta. En gång när jag läste var klockan väldigt 

mycket så skulle jag bara läsa klart dem sidorna fast jag läste klart hela boken 

tills det sluta” 

Elev ”det är kul när man hittar en bra bok och så vill man liksom fortsätta utan 

att sluta”  

 

5.1.1.1 Bokläsningens fördelar 

 

Respondenterna berättar även om olika fördelar som finns med att läsa böcker. 

Ordförråd, ordförståelse och flyt i läsningen är aspekter som eleverna lyfter under 

intervjuerna.  

 

Elev ”alltså när man läser böcker så alltså man lär sig mera än om man kollar 

typ på tv, man lär sig mer om typ historier som man vet och man får spänning 

och så. Och jag tycker att man lär sig mera om en berättelse och man lär sig 

mera ord och sånna grejer”  

Elev ”det är skönt ibland att ligga och läsa på kvällen och har man inte läst på 

länge så kan man läsa en spännande bok. så att man får in tempot att läsa och 

så blir man bättre och bättre”  
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5.1.2 Det negativa perspektivet av bokläsning 
 

Ett fåtal elever lyfter negativa aspekter av att läsa böcker. Aspekter som eleverna tar 

upp är att läsning är tråkigt, jobbigt och tröttsamt.  

 

Elev ”jag blir jämt jätte trött. Läser knappt ingenting”  

Elev  ”det är jobbigt att läsa böcker” 

   

5.2 Vilka känslor väcks vid bokläsning 

 

Studien påvisar att olika känslor väcks vid bokläsning och att dessa känslor bildas 

beroende på bokens handling. Enligt några av eleverna som deltog i studien så 

skapas glädje om de läser en rolig bok. Läser de en skrämmande bok får de en 

skrämmande känsla.  

 

Elev ”när jag brukar läsa så läser jag tyst, om jag läser någonting ja då så säger 

typ en mamma ja vi ska gå nu så brukar jag så här i mina tankar brukar jag 

ändra rösten” 

Elev ”det känns som om man läser om en flicka och en häst som rider så känns 

det som om man drömmer in och tror att det är jag som rider” 

Elev ”om det händer något spännande så brukar jag vara med i boken så om 

något tråkigt händer så bara åhhh… och om något glatt händer bara jaaa och 

sen om det är något läskigt eller som händer så kan man eller så det något 

spännande så bara ahhh… och då måste man läsa och kan inte sluta”  

Elev ”det spelar roll vilken bok det är. Är det Sune så är det väldigt mycket 

skratt i det och om det är någon skräckbok så kan det vara svårt att tycka att 

det är kul. Ja då blir man mer rädd”  

 

5.3 Samtal kring böcker 

 

Att samtala kring en gemensam läst bok är någonting som lärarna på de skolor vi 

besökt prioriterar i mindre grad i undervisningen. Däremot tar eleverna upp samtalet 

kring den egna lästa boken. Ett samtal där eleverna berättar om vad boken handlar 

om och vem författaren är. 

 

Elev ”eehh, vi har läst och berättat om den vad den handlar om, men man ska 

inte berätta vad som händer i slutet och det”   

Elev ”vad den handlar om. Och författaren och vad den heter” 
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Vi frågade även eleverna vad de själva vill berätta kring den lästa boken. Här ser vi 

ett tydligt mönster då eleverna själva vill lyfta bokens handling, om den är spännande 

och vem författaren är.  

 

Elev ”att boken är spännande och rolig och så. Vad den handlade om lite och 

vilka gubbar som var med där i. Monster om det är något med”  

Elev ”vad som kommer hända lite och om det är lätt text och så” 

 

5.3.1 Samtalets uppbyggnad 
 

Som beskrivs i ovanstående kapitel är samtal kring en gemensamt läst bok någonting 

som är sällsynt i de klasser som deltagit i studien. Endast 1 av de 41 elever som 

deltagit i intervjuerna lyfter ett samtal, som kan grunda sig i någon 

boksamtalsmodell.  

 

Elev ”i tvåan gick vi in fyra och fyra i grupper och så skulle vi läsa för en som 

heter X då och så skulle vi läsa boken och sen berätta vad som hänt”   

 

5.3.1.1 Samtal kring den enskilt lästa boken 

 

Det samtal som oftare används ute i verksamheten, med utgångspunkt från det som 

eleverna tar upp i studien är samtalet kring den enskilt lästa boken. Som skrivs ovan 

utgår samtalen från vad boken handlar om, spänningen i boken samt vem som är 

författaren. Trots att samtalen har samma utgångspunkter ser de olika ut. 

 

Elev ”vi läser böckerna, sen snackar vi om författaren och hur boken va om 
den var spännande, rolig, läskig, tråkigt och vad heter det vad den handlar om, 

om hur texten är, om den var lättläst eller svårläst” 

Elev ”när man läst färdigt sin bok får man gå fram och prata om det som man 

har läst. Sen lägger man tillbaka dem i bokskattslådan så att de andra kan få 

välja den om de vill” 

Elev ”man säger mer du och du och du kom här så ska jag berätta om den här 

boken som jag har läst” 

 

5.3.1.2 Elevernas påverkan på samtalets uppbyggnad 

 

Med utgångspunkt från de samtal som sker om böcker, ställdes frågan om eleverna 

får påverka samtalets uppbyggnad. Vi frågade eleverna om de vill ändra på 

någonting utifrån de samtal som de deltagit i undervisningen. 28 elever är nöjda med 

de samtal som sker i undervisningen, medan 11 elever lyfter aspekter som de vill 

ändra på. Den resterande två eleverna berättar att de inte kommer ihåg hur samtalen 

kring böcker skett i undervisningen och vet därför inte hur de vill ändra på samtalen. 
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Vissa elever i denna grupp är osäkra på om och hur de skulle vilja ändra på samtalets 

uppbyggnad.  

 

Elev ”vi skulle läsa tre böcker istället för två. Jag läser mycket”  

Elev ”jag tycker att de är bra som de är nu att man får veta när kompisarna 

kommer och berätta för en” 

 

5.4 Elevernas upplevelse av samtal om böcker 

 

Studiens huvudsyfte är att se hur eleverna upplever samtal kring böcker. Att samtala 

kring de känslor som väcks hos individen skapar en datainsamling som kan svara på 

hur eleverna upplever dessa samtal. Studien visar att elever i årskurs två och tre 

reflekterar kring känslor som väcks under samtalets gång. De flesta elever tar upp 

positiva känslor kring samtalet.  

 

Elev ”en känsla som att nu ska jag berätta detta för någon och då vill jag att det 
ska bli nu. Det blir en sån där glad känsla och man tror att den vännen ska bli 

glad och nöjd och så” 

 

Ett tydligt mönster som studien påvisar är känslan av nervositet. Denna känsla är 

någonting som fler elever berättar om när det gäller upplevelsen av samtal om 

böcker.  

 

Elev ” för att man pratar inför många personer och då är det ju så här lite 
pirrigt. Om de skulle skratta och sånt. Det är de man mest tänker på. Eller om 

man inte skulle prata rätt. För då kanske dem säger att jag sa fel eller nått och 

börjar skratta” 

 

5.4.1 Känslan av att kunna berätta allt 
 

Utifrån frågeställningen har eleverna berättat om känslan att vilja och våga berätta 

allt. Resultatet av undersökningen visar att 32 elever känner att de vill och vågar 

berätta allt för sina klasskamrater. Resterande 9 elever anser att de inte vill eller 

vågar berätta allt inför kamraterna.  

 

Elev ”ja alltså det hände ju ändå i boken, så att man ska ju liksom inte vara 

blyg för att berätta saker… nej jag är inte blyg för att säga något” 

Elev ”det är lite pirrigt att berätta” 
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5.5 Förståelse 

 

Förståelse är en faktor som eleverna ser som viktig. I intervjuerna frågades eleverna 

hur de går till väga när de möter svårigheter i böcker och hur de känner vid dessa 

situationer. Eleverna har lyft fyra olika aspekter på hur de går tillväga när de möter 

problem i texten. 19 av de tillfrågade eleverna frågar läraren, 9 elever anger att de 

skulle frågat en förälder, 8 elever menar att de själva skulle försöka lösa problemet 

och de 5 resterande elever anger att de skulle fråga en kompis. 

  

Elev ”man ska inte hoppa över ett ord heller, det kan ju vara ett bra ord som de 

ville och sen bla bla bla så fattar man ingenting” 

 

Läraren 

 

Elev ”säg att det är ett ord man inte förstår, ja då frågar man ju fröken” 

 

Föräldrar 

 

Elev ”det är bara om man inte förstår något och inte får nån hjälp då tar man 

hem boken till mamma ju” 

 

Försöker själva 

 

Elev ” annars läser man bara igenom det för att man vill känna sig stolt över 

sig själv att man klarar det till sist” 

 

Klasskompisar 

Elev ”X ibland hon sitter jämt mig och X ibland för att hon sitter snett emot 

mig”  

 

5.6 Att respektera varandra 

 

Att respektera varandra är en aspekt som många av de elever som deltagit i intervjun 

lyfter som viktig. Det är 6 av eleverna som poängterar vikten med att lyssna och 

respektera varandra.  

 

Elev ”ja det finns ju sånna som säger vad de tycker rakt ut och när de pratar så 

är ju vi knäpptysta men när vi pratar får vi inte samma respekt tillbaka” 

Elev ”ja alltså ibland fungerar det ju jättebra och ibland vill ingen lyssna…” 
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Elev ”det är inte så kul att någon bara kommer och förstör. Det är inte så himla 

kul och det är lite, man blir ju irriterad när de bara kommer in och förstör” 

 

5.7 Samtal i helklass respektive mindre grupper 

 

Studien visar att samtal kring böcker sker på olika sätt ute i verksamheten. I studien 

vill vi även undersöka om samtal sker i helklass eller om samtalen sker i mindre 

grupper. Vi valde även att fråga eleverna vad de anser som positivt respektive 

negativt med att samtala i stor och mindre grupp.  

 

Samtal i helklass 

 

Elev ”hmm… det är att alla kan lyssna på det för att om någon är borta eller 

jobbar med något annat så får ju inte dem höra och då kan ju dem säga till den 

som är borta om boken är bra. Det är bra att alla kan höra” 

Elev ”det är pinsamt, speciellt när man säger fel. Då blir det så här: oj, jag 

gjorde bort mig och det” 

Samtal i mindre grupp 

Elev ”när man va lite mindre så var det mer pinsamt ju mer folk det va, som 
liksom hörde på, va det jätte pinsamt. Sen när det bara är tre som hör så är det 

inte så där, så kan man pusta ut så” 

Elev ”det kanske inte är med någon vuxen då om X är på toa då börjar alla”  

 

5.8 Bokrecensioner  

 

Ett vanligare fenomen som används ute i undervisningen när det gäller elevernas 

reflektion kring böcker är att skriva bokrecensioner. Det är någonting som i princip 

alla eleverna, närmare bestämt 40 stycken elever, berättar om i intervjuerna. Den 

elev som inte säger sig använda bokrecensioner visste inte om det var en 

bokrecension de gjorde utan benämner det som en form av prat om boken.   

 

Elev ”vi får skriva hur många sidor det är och vem som har gjort den och 
ehh… vem som har läst den och vad den handlar om. Sen ska man skriva från 

ett upp till tio hur bra den är. Och noll är jätte dålig” 

Elev ”vi pratar inte riktigt men vi har sånna bokrecensioners pärm kan man 

säga, så när man läst ut en bok så skriver man författaren på ett blad som vi har 

på datorn, och så är det vad boken heter och vem som skrivit boken och va den 

handlar om och hur många sidor den är”  
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6 DISKUSSION 

 

Syftet med studien är att försöka förstå hur elever i årskurs två och tre upplever 

samtal kring böcker och vad de tror att dessa samtal kan bidra med. Som blivande 

lärare finns en medvetenhet om att elevernas upplevelser kring undervisningen och 

skolan i de tidiga åren har betydelse för resterande skolår och därför är betydelsefulla 

för individen. Av egna erfarenheter skapas en förståelse att samtal inför 

klasskamrater är någonting som kan ses som positivt och roligt, men också som 

negativt och jobbigt. Dessa tankar är någonting som stärks i undersökning. 

Diskussionsdelen kommer att belysa syftet med studien och den kommer även lyfta 

reflektioner kring de aspekter som resultatet visar. 

 

6.1                Elevers upplevelser kring bokläsning 

 

36 utav 41 elever lyfter positiva aspekter vid upplevelser om bokläsning.   Eleverna 

använder ord som glädje och rädsla då de beskriver sin bokläsning. Böcker väcker 

känslor hos eleverna, som de talar om som goda uppfattningar. Jönsson (2007) drar 

slutsatsen att bokläsning är känslomässigt, vilket gör att eleverna upplever känslor 

som stärker den individuella utvecklingen. Att barn i unga åldrar får dessa 

upplevelser tidigt är bara positivt anser vi. Det kan vara vid egen läsning, högläsning 

eller i samtal om texter. Alla sorts upplevelser kring läsning främjar eleven. Att 

eleverna berättar om hur de drömmer sig iväg i en bok visar på att de reflekterar över 

bokläsningen inte bara under bokläsningen men också efter att de har slagit igen 

boken. Upplevelserna från bokläsningen tas med när barnen leker, ritar och berättar 

menar Hickman (1981). Det elever som lyft upplevelser kring bokläsning som 

uppfattats som negativa har sagt att det är tråkigt och jobbigt att läsa. Trötthet och 

läsning verkar vara nära relaterat för dessa elever då de talat om viljan att somna då 

de läser böcker. Vi misstänker att stillasittandet och rastlösheten spelar in hos 

eleverna med negativa upplevelser kring bokläsning. 

 

6.2 Samtal om en gemensamt läst bok saknas i 

verksamheten 

 
I utbildningen matematik och svenska för barn på högskolan i Kalmar har mycket 

reflektionstid lagts på samtal om böcker och dess betydelse för elevernas intresse i 

ämnet svenska. Att samtala kring böcker är en arbetsmetod som anses betydelsefull 

för elevernas utveckling. I bakgrundskapitlet lyfts många positiva faktorer om vad 

samtal kring böcker kan bidra med.  Utifrån den egna lärarutbildningen och de fakta 

som hittats i olika litteraturer blev det en stor förvåning att detta är en arbetsmetod 

som saknas ute i skolverksamheten. Undersökningen byggs på intervjuer med 41 

elever från fem klasser och av dessa är det endast en elev som lyfter någonting som 

kan kopplas till ett samtal om en gemensamt läst bok. Trots en medvetenhet om att 

gå in med en neutral ställning i forskning, fanns ändå en liten tro om att lärarna ute i 

verksamheten använde sig av samtal om böcker. Detta gjorde att det till en början 

infann sig en viss besvikelse då studien visar det motsatta. Som skrivs ovan var det 

en elev som lyfte något som kan kopplas till att pedagogen använder sig av samtal 
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om en gemensamt läst bok i undervisningen. Utifrån respondentens beskrivning (se 

5.3.1) av något som skulle kunna liknas vid boksamtal kan det dock inte dras några 

slutsatser kring hur samtalet gick till eftersom eleven inte kom ihåg mer om 

samtalets uppbyggnad än den ovanstående beskrivna meningen och det kan därför 

inte dras några slutsatser kring vilken samtalsmodell som pedagogen använde. 

Däremot kan slutsatsen dras att det var fler elever som deltog vid samtalet och att 

samtalet grundade sig i en gemensamt läst text. 

 

6.2.1 Samtal om den lästa boken 

  
Aspekter som lyfts är bland annat att samtal kring böcker bidrar till att stimulera 

eleverna att utveckla sina tankar, reflektera kring textens handling, sätta ord på sina 

reflektioner samt att sätta sig in i böckernas värld. Utifrån intervjuerna påvisas som 

tidigare nämns, ett resultat där eleverna inte samtalar kring en gemensamt läst bok, 

utan de samtal som sker kring böcker är samtal om den egna lästa boken. I flera fall 

lyfts även bokrecensioner i skriftligform fram och det samtal som sedan sker kring 

boken är då att eleven läser upp vad denne skrivit i recensionen för sina 

klasskamrater. Med utgångspunkt i bakgrundskapitlet dras kopplingar till att samtal 

kring den enskilt lästa boken gör det svårare att nå upp till de aspekter som eleverna 

tränas på vid samtal kring den gemensamt lästa boken. Vilket även gör det svårare 

för eleverna att nå de mål som är uppsatta för årskurs tre. Utifrån dessa tankar( se 

citat i introduktionen angående samtalets betydelse) ställer vi oss undrande till varför 

samtal kring en gemensamt läst bok är osynlig ute i skolverksamheten, samt om 

denna arbetsmetod möjligtvis är överskattad av oss lärarstudenter. Vilka 

konsekvenser kan det få att utesluta denna metod i undervisningen för elevernas 

framtida utveckling? En mindre reflekterande dialog kring böcker och även 

utvecklandet av en god läsförståelse hos eleverna skulle hämmas enligt Taube 

(1997).  

 

6.3  Begreppet samtal 

 
Begreppet samtal kan definieras på många olika sätt. Detta märks tydligt av resultatet 

i undersökningen. Vi har valt att definiera samtal, med utgångspunkt av samtal kring 

böcker på följande sätt: Ett samtal om en läst bok är ett samtal som sker i muntlig 

form i större eller mindre grupp. Samtalet kretsar kring en gemensam läst text eller 

berättelse. Den gemensamt lästa texten kan ha utgångspunkt både i skönlitterära 

texter eller faktatexter. Ett av målen med samtal om den lästa boken är att deltagarna 

ska utbyta erfarenheter, tankar och känslor med varandra, för att skapa en djupare 

förståelse kring texten och dess uppbyggnad.  

 

Utifrån att samtal kan definieras på fler sätt kan slutsatsen dras att eleverna inte 

definierar samtal på samma sätt som vi gör och inte heller som deras pedagoger gör 

konstaterar vi efter att ha hört dem beskriva samtal. I kommande stycke kommer en 

diskussion ske kring lärarnas respektive elevernas tankar kring samtal om böcker. 

Denna studie visar på att elevernas definition på begreppet samtal inte är densamma 

som studiens eller lärarnas. Utifrån resultat kan slutsatsen dras att eleverna 

benämning på ordet samtal är, att samtal är någonting där det muntliga talet används. 
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Utifrån vad eleverna berättat angående samtalets uppbyggnad kring en läst bok blir 

följden att samtalet liknar mer än muntlig redovisning än ett samtal med 

utgångspunkt ur studiens definition.  

 

 

6.3.1 Olika definitioner på begreppet samtal 
 

Det krav som ställdes på eleverna som skulle delta var att de i 

undervisningssituationer har samtalat kring lästa böcker. Denna undervisningsmetod 

var någonting som lärarna i de utvalda klasserna menade ägde rum. Med detta krav 

uppfyllt så fanns tron att undersökningen skulle resultera i att samtal kring böcker 

var en undervisningsmetod som används ute i verksamheten. Dock visar 

undersökningen på det motsatta. De elever som deltagit i studien lyfter istället samtal 

kring böcker i form av muntlig redovisning. Utifrån intervjuerna med eleverna dras 

slutsatsen att läraren använder sig av en undervisningsmetod som eleverna inte själva 

är medvetna om. Läraren påstår att samtal kring böcker sker i klassrummet, medan 

lärarens elever inte tar upp samtal kring böcker i den bemärkelsen. Kanske är det så 

att lärarna för dessa klasser själva definierar samtal på liknande sätt som eleverna. 

Svensson (2006), Taube (1997) och Molloy (1997) lyfter många positiva aspekter 

som samtal om böcker bidrar med. I bakgrundskapitlet tas deras tankar kring vikten 

av att eleverna sätter sig in i bokens värld och reflekterar kring den lästa texten upp. 

Genom detta tränas eleverna i reflektion samt att sätta ord på sina tankar. Med denna 

utgångspunkt, att läraren och eleverna upplever undervisningen på två olika sätt 

ställs frågan: vilka konsekvenser kan det ha för elevernas fortsatta utveckling?  

 

6.4 Känslor som väcks kring böcker 

 
Resultatet av studien visar på att eleverna reflekterar kring den lästa texten. Det visar 

även på att eleverna har kunskapen om att ge sig in i böckernas värld. En del elever 

berättar även att olika känslor bildas i kroppen beroende på vilken bok de läser. De 

menar vidare att läser man en rolig bok så bildas en glad och härlig känsla, är boken 

däremot otäck bildas en rädd och otrygg känsla. Dessa tankar kan kopplas till Molloy 

(1996), då hon menar att individens tankar och åsikter är färgade av de personliga 

erfarenheterna. Utifrån detta kan slutsatsen dras att elevernas känslor varieras 

beroende på vilken bok som läses, men också beroende på individens personliga 

erfarenheter. Detta i sin tur leder till att varje individ tolkar en text olika, vilket gör 

att ingen känsla eller ingen tanke är rätt eller fel. Därför är den muntliga 

diskussionen essentiell då eleverna kan utbyta tankar och därmed utveckla sin 

tankegång. 
 

6.5  Samtal om böcker  

 
Utgångspunkten för denna studie var från början att försöka fånga elevernas tankar 

och känslor kring en gemensamt läst bok. Men eftersom studien påvisar att detta är 

ett arbetssätt som eleverna inte känner till, kan inte detta lyftas i diskussionen. I 

kapitel 6.2.1 lyfts begreppet samtal upp och hur ordet kan definieras. I detta kapitel 

används elevernas definition av ordet samtal. Eleverna som deltog i undersökningen 
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berättar om samtal kring den enskilt lästa boken. Ett samtal där eleverna berättar om 

vad boken handlar om och vem författaren är. Dessa två aspekter är någonting som 

de flesta av eleverna lyfter som viktiga perspektiv att tala om vid samtal kring 

böcker. 
 

Utifrån detta citat kan slutsatsen dras att eleven reflekterat kring innehållet och om 

vad som är värt att berättas för sina klasskamrater för att skapa ett intresse för boken.  

Både Molloy (1996) och Lehr (1991) poängterar vikten med att samtala kring böcker 

för att skapa en ny förståelse för texten och dess innehåll. En förståelse kan delvis 

bestå av att begripa historien som berättelsen vill belysa, men även en förståelse om 

vad som är av betydelse att lyfta inför sina klasskamrater. Denna elev har skapat sig 

en uppfattning kring bokens innehåll och denne har även skapat sig en förståelse för 

vad som är viktigt att lyfta om bokens handling inför sina klasskamrater. 

 
Ett mönster som undersökningen givit är att eleverna själva vill lyfta precis det som 

deras samtal handlar om. Vid frågan: Vad eleverna själva vill berätta om, är det 

bokens handling och vem som skrivit boken som tas upp. När det gäller handlingen 

är det framförallt den spännande delen av historien som enligt eleverna är viktigast 

att tilldela sina klasskamrater. Utifrån de data som framkommit i studien dras två 

slutsatser. Förhoppningsvis väger elevernas egna värderingar in när pedagogen 

planerar upp de samtal som sker i undervisningen. Att eleverna tillsammans med 

pedagogen kommer fram till vad samtalen ska handla om och att de tillsammans 

lägger upp en ”samtalsmodell” som båda partner anser är givande och utvecklande. 

Detta skulle kunna kopplas till Vygotskij (ur Reichenberg 2008) som menar att det 

sociala samspelet och samtalet har en viktig roll i språk- och kunskapsutveckling. 

Det är således en utveckling för eleven att samtala med pedagogen, som är mer 

kompetent inom området, om vad som är givande för eleven. Den andra slutsatsen 

som kan dras är att eleverna enbart arbetat på detta sätt och själva har svårt att 

komma på saker som de vill lyfta. Att det är en arbetsmetod som bara görs, för att det 

måste och att det inte finns en reflekterande tanke hos eleverna om varför de samtalar 

kring boken. Det finns en medvetenhet om att resultatet från denna fråga kan bero på 

att eleverna ansåg att frågan var svår och valde det enkla svaret. Det enkla svaret är i 

detta fall, de aspekter som eleverna brukar lyfta i samtalen i klassrummet. Är det så 

kan slutsatsen dras att eleverna behöver övas i reflektion. Att tänka igenom en fråga 

och försöka omvandla sina tankar till ord. Processen att omvandla sina tankar till ord 

är någonting som lyfts i bakgrundskapitlet där Svenssons (2006) tankar kring detta 

ämne tas upp. Hon menar att eleverna vid samtal tränas på att sätta ord på sina 

tankar. Innan intervjun förklarades tydligt att det inte finns något rätt eller fel svar 

utan att syftet är att veta vad eleverna verkligen känner. Eftersom eleverna var 

medvetna om detta, skapades en hoppfullhet på att fler skulle lyfta andra aspekter än 

de saker som redan diskuteras vid samtal. Dock fanns det några av de elever som 

deltagit i intervjuerna som tar upp några annorlunda aspekter som de skulle vilja 

lyfta vid samtal. Exempel på vad eleverna vill berätta om vid samtal är, om det finns 

några monster med i berättelsen.  

 

 

6.5.1 Vad kan göras bättre i samtalen? 
 

Resultatet i vår studie visar på att 28 av de intervjuade eleverna är nöjda med de 

samtal som sker i undervisningen. Dessa elever känner inte att det är någonting som 
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behöver ändras på för att göra samtalen bättre. Kanske är samtalen redan till 

elevernas belåtenhet, men eftersom eleverna i de klasser som deltagit i studien inte 

deltagit i samtal i olika former, kan detta resultera i att eleverna inte heller vet vad 

som kan ändras för att skapa ett förbättrat samtal kring den lästa boken. De elever 

som däremot känner att ändringar kan göras för att förbättra samtalen kring böcker 

lyfter sina tankar utifrån en positiv syn. Svensson (2006) skriver att eleverna måste få 

tid för reflektioner kring arbetsgången. Och möjligen kan det vara så att de eleverna 

vi intervjuade inte hade fått tillfälle till att göra reflektioner kring arbetsgången. Hur 

ska eleverna då få tillfälle att ta ställning till ändringar i samtalen om de inte ges 

tiden att reflektera över om de är nöjda med samtalets upplägg? 
 

6.6               Känslor som väcks kring samtal 

 
Faktorer som utvecklas vid reflektion kring den lästa texten är bland annat att 

eleverna tränas i att komma ihåg vad de läst och att på ett sammanhängande sätt 

återberätta handlingen för sina klasskamrater. Eleverna tränas även i att sätta ord på 

sina tankar (Svensson 2006). Genom att eleverna deltar i samtal kring en bok och att 

de i muntlig form redovisa sina kunskaper skapas även ett bra självförtroende hos 

eleven (Molloy 1996). Att som elev besitta ett bra självförtroende kan vara en av 

många viktiga faktorer för en god fortsatt utveckling. Denna faktor skapar en god 

utveckling dels inom individens skolgång, men även inom den individen personliga 

utveckling resonerar vi utifrån Molloys tankar. Ett av skolans uppdrag är att skapa 

goda samhällsmedborgare (utbildningsdepartementet 2004). Detta mål kan möjligen 

nås genom att arbeta med att skapa en säkerhet hos varje enskild elev samt att 

försöka skapa ett gott självförtroende hos eleverna resonerar vi. Utifrån de intervjuer 

som gjorts med eleverna kan slutsatsen dras att de reflekterar kring känslor som 

väcks under samtalets gång. Ett tydligt mönster som undersökningen visar är att 

känslan av nervositet är vanlig. Även rädslan för att kamraterna ska skratta åt eleven 

som berättar om boken tas upp. Skardhamar (1994) menar att en medvetenhet hos 

pedagogen om problematiken kring samtal om böcker måste finnas. Detta inkluderar 

känslan av nervositet hos eleverna. Att känslan av nervositet är en vanlig aspekt som 

tas upp av eleverna kan bero på att det samtal som de beskriver, mer definieras som 

en muntlig redovisning. Utifrån egna erfarenheter skapas en förståelse kring varför 

denna känsla tas upp av eleverna. Att muntligt redovisa inför sina klasskamrater kan 

skapa nervositet oavsett ålder. Denna känsla som eleverna lyfter tolkas i denna studie 

som en negativ känsla. Men bland de elever som intervjuas framkom även många 

positiva känslor om samtalet. Elever som lyfter positiva känslor om samtalet berättar 

bland annat om viljan att berätta för sina klasskamrater. Vilket skapar en positiv 

känsla och med förhoppningar på att göra sina vänner nöjda. Med dessa positiva 

känslor kan kopplingar till Molloys (1996) tankar göras. Att eleverna genom att 

samtala med varandra kan skapa ett bra självförtroende. Ett individuellt 

självförtroende kan medföra att samtal kring böcker oftare skapar positiva känslor 

menar vi utifrån Molloys tankegång. 

 

6.7                Samtal bidrar till förståelse  

 
Förståelsen av bokens innehåll är viktig ur många aspekter för elevernas utveckling.  

Det är essentiellt att eleverna få diskutera kring lästa texter för att skapa en god 
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läsförståelse. Andra faktorer som skapar förståelse utifrån samtal kring lästa böcker 

är att eleverna tränas i att läsa på, mellan och bortom raderna (Svensson 2006). Detta 

anses som viktigt för att eleverna ska skapa förståelse kring textens innehåll och 

handling. Att förståelsen är en positiv faktor som samtal kan leda till är någonting 

som pedagoger ute i verksamheten förhoppningsvis är medvetna om. Denna 

undersökning visar även att eleverna lyfter förståelsen som en viktig faktor vid 

samtal om böcker.  

 
Studien visar att 19 av de intervjuade eleverna pratar med någon lärare när de stöter 

på ord eller meningar i texten som de inte förstår fem frågar en klasskamrat, nio 

respondenter frågar en förälder och åtta försöker själva ta sig igenom problemet. 

Utifrån detta resultat kan slutsatsen dras att en stor del av de tillfrågade eleverna 

känner att de kan fråga läraren om de stöter på ett ord eller en mening i texten som de 

inte förstår. Detta är ett resultat där kopplingen kan göras att eleverna känner det 

förtroende för pedagogen så att de vågar och vill fråga henne/honom när de stöter på 

problem i texten. Utifrån resultatet, som visar att nio elever frågar en förälder om 

hjälp vid olika problem som kan uppstå vid läsningen skapas en undran till varför 

detta val görs. Självklart finns det inget rätt eller fel svar på frågan och att fråga 

föräldrarna kan vara en lösning vid problemhantering. Om läsningen sker under 

lektionstid kan man ställa sig frågande till varför eleven istället väljer att vänta till 

skoldagen är slut och först då fråga sina föräldrar än att under lektionstid fråga sin 

lärare, vilket framkom under intervjuerna med eleverna. Tron sätts till att läraren bör 

vara mer insatt i boken och dess handling och bör då förhoppningsvis besitta mer 

kunskap kring läsandet än föräldern. En skör slutsats som kan göras är att 

kontaktbandet mellan läraren och eleven inte är så bra och trygga som det kanske 

borde vara. Det sociala bandet mellan lärare och elev är av betydelse vid 

undervisningssituationer och för elevernas utveckling. Att eleverna har en vilja att 

själva försöka lösa problem är viktig, dock skapas en orolighet för vad eleverna gör 

om de inte förstår ordets eller meningens betydelse trots fortsatt läsning i texten. 

 

6.8           Samtalen bidrar till ett respekterande synsätt 

 
Som resultatdelen visar är det sex av de elever som deltagit i undersökningen som 

lyfter betydelsen av att lyssna på varandra och vikten med att respektera varandra, 

vilket är en hörnsten i Lpo-94 (utbildningsdepartementet 2004).  Som förklaras mer 

ingående i kommande stycke är det viktigt att skapa ett tryggt och harmoniskt 

klassrumsklimat. Respekten för den enskilda individen är en viktig faktor för att 

pedagogen tillsammans med eleverna ska få möjlighet till att skapa ett bra klimat i 

klassrummet. Det är även viktigt att eleverna respekterar varandra med utgångspunkt 

i elevernas kunskapsintagande samt i hur eleverna uppfattar skolan och dess ämnen.  

Det är av fördel att eleverna redan i de tidiga skolåren känner lust och glädje för 

skolan, för att skapa den bästa individuella utvecklingen, detta finns att läsa i Lpo-

94(utbildningsdepartementet 2004). Det kan också anses viktigt att eleverna känner 

positivt för skolan för att resterande skolår ska bli givande för eleven. Ordet respekt 

är ett viktigt ord med en viktig betydelse och det ses som positivt att många elever i 

årskurs två och tre använder detta ord i det vardagliga språket, samt att de redan i 

årskurs två och tre förstår ordets innebörd.  
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6.8.1 Känslan att våga berätta allt 

 
Som pedagog är det viktigt att skapa ett gemytligt klassrumsklimat för eleverna. Dels 

för att skapa glädje för skolan och dess ämnen och dels för att skapa sammanhållning 

och trygghet för eleverna enligt Lpo-94 (utbildningsdepartementet 2004). Ett tryggt 

klassrumsklimat kan vara en av grundstenarna till elevernas kunskapsinhämtning, 

samt att det är grunden för att våga dela med sig av sina egna tankar och reflektioner 

kring olika texter. Att våga dela med sig av sina reflektioner skapar säkerhet i det 

muntliga talet, samt en trygg personlighet. Ett av skolans uppdrag är enligt Lpo-94 

(utbildningsdepartementet 2004) att skapa goda samhällsmedborgare. Utifrån dessa 

tankar är resultatet i studien angående om eleverna vågar berätta allt ett positivt 

resultat, med förhoppningar på att pedagogerna ute i skolverksamheten anser att en 

trygg och harmonisk atmosfär är viktig för eleverna och deras utveckling. Hela 32 

elever som deltog i studien har den tryggheten i sin egen individ att våga berätta allt 

för sina klasskamrater. 

 

 

6.8.2 Skräcken för att berätta 
 

Trots att det den största delen av de elever som deltagit i studien vågar berätta allt för 

sina klasskamrater är det viktigt att inte glömma bort de resterande nio. Vilket är 

elever som av olika anledningar inte vågar berätta om sina tankar och reflektioner för 

sina kamrater i klassen. Många av dessa elever berättar att det är pinsamheten som 

skapar en rädsla för att berätta om sina tankar kring den lästa texten. Enligt Lpo -94 

ska pedagogen utgå från varje individs förutsättningar och behov. Samtal mellan 

pedagogen och eleven kan bidra till att skapa förståelse om varför eleven känner 

rädsla för att berätta om sina reflektioner inför sina klasskamrater. Lpo-94 säger även 

att det är viktigt att se och möta varje elev och utifrån detta försöka få eleven att 

utvecklas. Samtal mellan de båda parter kan vara ett tillvägagångssätt för att denna 

utveckling ska ske. Genom samtal med eleven kan förståelse skapas om vad eleven 

verkligen känner. För att samtalen med dessa elever ska bli givande och för att 

eleven ska berätta om sina känslor för pedagogen är det bra att skapa en god och 

trygg kontakt till varje elev. En bra kontakt till sina elever kan göra att eleverna 

vågar öppna sig när de stöter på olika problem både i och utanför skolan enligt Lpo-

94 (utbildningsdepartementet 2004).  

 

6.9              Samtal i stor respektive liten grupp 

 
Samtal kring böcker kan både ske i hela klassen och i mindre grupper. Resultatet 

visar att eleverna både kan lyfta positiva respektive negativa aspekter med att 

samtala både i stor och i liten grupp. Många elever tycker att det är bra att alla 

klasskamrater får lyssna när man berättar om boken, medan andra tycker att det är 

pinsamt att samtala i hela klassen. Karlsson och Sundberg (2004) diskuterar 

basgrupper som en positiv upplevelse för eleverna. Där kan elever som är mindre 

talförda eller som känner en rädsla för att säga fel eller att göra bort sig starta. 

Därifrån kan eleverna sedan övergå till något som kallas för tvärgrupper, som utav 

Karlsson och Sundberg (2004) kan tolkas som nya gruppkonstellationer. Med ökat 
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självförtroende och från de små basgrupperna går eleverna in i de större 

tvärgrupperna. Det krävs en trygghet och säkerhet både hos individen själv som 

berättar om boken, men det krävs även ett tryggt klassrumsklimat. Att samtala i en 

mindre grupp är någonting som visas som mer positivt i resultatet. Fler elever vågar 

yttra sig och mindre negativa aspekter lyfts.  

 

6.10 Sammanfattning 

 
Slutsatsen med denna studie är att eleverna i stort ser samtal kring böcker som 

någonting positivt och roligt. Större faktorer som samtal om böcker leder till är enligt 

eleverna läsförståelse och ett respekterande synsätt. Eleverna talar också om 

ordkunskap och flyt i läsningen men i mindre omfattning. Dessa faktorer lyfts även 

av olika författare och forskare i bakgrundskapitlet. Vilket kan ses glädjande, då 

eleverna själva ser att de tränas på samma faktorer som forskare inom ämnet anser att 

samtalen bidrar med. Undersökningen visar även på att eleverna upplever samtal 

kring böcker på olika sätt och att individuella och personliga känslor väcks vid dessa 

samtal. Att olika känslor väcks utifrån den enskilda eleven kan kopplas till Molloys 

(1996) tankar. Vidare menar Molly (1996) att individens tankar och åsikter är 

färgade av de personliga erfarenheterna. Hon menar vidare att individer som läser 

samma bok bildar olika tankar kring den lästa texten, detta eftersom de personliga 

erfarenheterna skiljer sig från individ till individ.  

 
Resultatet av denna studie är intressant då det visar att samtal kring böcker är en 

metod som säkert finns ute i verksamheten, men som inte nämns som samtal kring 

böcker av eleverna. Innan databearbetningen av intervjuerna gjordes fanns en mindre 

tro på att resultatet skulle visa att samtal kring böcker är en arbetsmetod som lärarna 

använde sig av ute i verksamheten. Efter bearbetningen ses resultatet som intressant 

då det visar på att samtal kring böcker förekommer i en mycket liten skala ute i 

verksamheten och att elever och pedagoger inte menar samma sak när de pratar om 

att samtala kring böcker. Dels för att samtal kring böcker är en metod som utvecklar 

eleverna inom många områden och skapar därför en undrar om varför den inte 

används ute i verksamheten och dels med utgångspunkt från det krav som ställdes 

vid urvalet. Kravet vid urvalet om vilka elever som önskades medverka i 

undersökningen var att eleverna deltagit i samtal kring böcker. De klasser som valdes 

ut, var de klasser där läraren själv berättat att samtal kring böcker sker i 

undervisningen.  

 

Utifrån den tid som lagts på samtal om böcker under den egna lärarutbildningen och 

de fakta som bakgrundskapitlet belyser, finns kunskap om vilka positiva aspekter 

som samtal om böcker bidrar till. Dock visar studiens resultat att denna arbetsmetod 

är någonting som pedagogerna ute på fältet använder sig av väldigt sällan, men som 

inte benämns på samma vis som vi utgick ifrån i vår undersökning. Är det så att 

arbetsmetoden är överskattad av oss lärarstudenter? Vilka konsekvenser kan det få då 

lärarna utesluter denna metod i undervisningen för elevernas individuella utveckling?  
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6.10.1                  Förslag på fortsatt forskning 

 
Resultatet av denna studie visar på att lärarna och eleverna ute i verksamheten inte 

uppfattar samtal om böcker på samma sätt. Lärarna till de klasser som deltagit i 

intervjuerna påstår att samtal kring böcker är en arbetsmetod som används eller har 

används i undervisningen. Intervjuerna med eleverna visar att samtal kring den 

enskilt lästa boken förekommer, dock diskuteras det inte kring en gemensamt läst 

bok. Utifrån resultatet vore det av stort intresse att se varför det kommer sig att 

läraren och eleverna inte upplever lektionsundervisningen på samma sätt. Intressant 

vore även att vidare undersöka om de olika definitioner som finns kring ordet samtal 

och hur läraren respektive eleven definierar ordet.  

 
Studien visar att eleverna ser positivt till samtal om böcker, framförallt då samtalen 

sker i mindre grupper. Det som vissa elever tar upp som negativt berör 

klassrumsmiljön. Vilket skapar ett intresse i att se hur eleverna uppfattar 

klassrumsmiljöns betydelse för sin egen skolutveckling.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

 

 
Uppvärmningsfrågor 

 Namn? 

 Ålder? 

 Vad tycker du är roligt i skolan? 

 Vad är roligt med ämnet svenska? 

 

Frågor 
 Kan du berätta lite om hur det är när du läser böcker? 

 Läser ni mycket böcker i skolan? 

 Vad läser ni för böcker? 

 Kan du berätta lite om hur du känner dig när du läser böcker? 

 Pratar ni om böcker ni läst i skolan? Kan du berätta om hur ett sådant samtal går till? 

Vad brukar ni prata om? 

 Pratar ni om alla sorters böcker? Matematikböcker? Svenskböcker? Barnböcker? 

 När du läst en bok hur känner du då när du samtalar om den? Vad brukar du 

vilja berätta? När ni pratar om böcker hur tycker du att samtalet fungerar i 

klassen? 

 När ni pratar om böcker ni läst hur går dessa samtal till? 

 Känner du att du kan berätta allt du vill om boken du/ni läst? Varför tror du att 

du känner så här? 

 När ni pratar om böcker i skolan är det någonting som du vill ändra på då? Vad då? 

 Om det är någonting som du inte förstår i en bok brukar du prata med någon om 

det då? Vem pratar du med? kan du berätta hur du känner när du pratar med 

någon om det du inte förstår? 

 När ni samtalar i skolan om en bok, pratar ni då om den i hela klassen eller i mindre 

grupper? Vad finns det för bra/dåliga saker med att prata i helklass eller i små 

grupper? 
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BILAGA 2 
 

Kalmar 2009-04-22 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som läser vår sista termin på Lärarhögskolan i Kalmar. Vi har studerat 

i Kalmar i snart 3 ½ år med inriktningen matematik och svenska för barn. Under de sista 

veckorna på vår utbildning skriver vi ett examensarbete. I detta arbete har vi valt att forska 

kring boksamtal och hur eleverna i årskurs tre upplever dessa samtal. Är det någonting som 

elever tycker är roligt respektive tråkigt? Vad tycker eleverna själva att samtalen bidrar till? 

Detta är två frågor som vi i vår studie vill ha svar på.  

 

För att få svar på dessa frågor behöver vi Era barns hjälp. För att samla in information kring 

dessa frågor kommer vi att intervjua elever i årskurs tre. Vid intervjun med Ert barn kommer 

vi att samtala kring böcker och boksamtal. I resultatet av intervjuerna kommer inga namn att 

vara med, vilket gör intervjun med eleverna anonyma.  

 

Genom detta brev vill vi få Ert godkännande till en intervju med Ert/Era barn. Intervjun 

kommer att äga rum under vecka 19.  

 

OSA: senast den 30april 

 

Mitt barns namn…………………………………………….. 

 

 

Jag tillåter mitt barn att medverka i intervjun    

 

 

Jag tillåter inte mitt barn att medverka i intervjun  

 

 

 

 

 

------------------------------------------   ------------------------------- 

Underskrift      Ort och datum 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Anna Jönsson 

Jerry Witkowski 

 

 

Vid eventuella frågor får ni gärna kontakta oss. 

Anna: 076-8223464 

Jerry: 070-2202487 

 


