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Sammanfattning 
Boksamtal används inom skolan för att utveckla elevers läsförståelse. Läsförståelse är en 

grundläggande kunskap som är viktig för elevers utveckling såväl i skolan som utanför. 

Genom boksamtalet får elever gemensamt diskutera och skapa en gemensam förståelse av en 

text. Chambers teori kring boksamtal ligger till grund för undersökningen.  

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om boksamtal bidrar till en bättre läsförståelse hos 

elever i årskurs 1. Enligt kvantitativ tradition görs ett antagande att boksamtal bidrar till en 

bättre läsförståelse. Detta antagande ska nu prövas. 

 

Metod 
Undersökningen är en kvantitativ studie med kvalitativa inslag där experimentell studie har 

tillämpats för att undersöka om boksamtal bidrar till en bättre läsförståelse. Sammanlagt ingår 

18 elever i experimentet. I undersökningen läses en bok för fyra grupper varav två av dessa 

får ett efterföljande boksamtal. Efter att eleverna har lyssnat på boken samt diskuterat den 

görs en intervju med varje enskild elev om boken. Alla elever som varit med i studien får 

svara på samma frågor. 

 

Resultat 
Undersökningen tyder på att boksamtal ger en bättre läsförståelse då de elever som haft 

boksamtal i högre grad ger tillfredställande svar. Problematik som framkommer är att inte alla 

elever, sedan tidigare, känner till alla begrepp som används. Detta bidrar bland annat till att 

faktorer såsom ordförråd, i vissa fall spelar mer roll än själva boksamtalet. Positiva aspekter 

som framkommer är att boksamtal i högre grad än endast högläsning bidrar till att eleverna i 

större utsträckning kan läsa mellan raderna och koppla text till egna erfarenheter samt 

reflektera över detta.  
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INLEDNING  
I skolan får elever ta del av olika böcker och i de yngre åldrarna sker det ofta genom en daglig 

lässtund. Denna lässtund kan se ut på olika sätt, både genom att eleverna får läsa tyst i en bok 

eller att läraren har högläsning vid exempelvis fruktstunden. Syftet är att undersöka hur 

metoden boksamtal påverkar elevers läsförståelse. Om boksamtal kring en högläsningstext 

kan bidra till en bättre läsförståelse, kan det vara ett viktigt moment för lärare att ta hänsyn till 

i sin planering av undervisningen. 

 

Att förstå och tolka texter blir alltmer viktigt i skolan för att kunna ta till sig den mängd 

information människor dagligen får. Lundberg (2010, ss. 127-128) beskriver hur samtal om 

texter kan bidra till elevernas läsförståelse. Genom att samtala om texten, är målet att göra 

eleverna till aktiva medskapare. Målet är att eleverna ska analysera innebörden, reflektera 

samt koppla händelserna i texten till sina egna erfarenheter. Eleverna uppmuntras att ställa 

frågor till texten samt reflektera över vad de förstår eller inte förstår i innehållet. I Läroplanen 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11, s. 247) redogörs det för hur 

undervisning ska hjälpa elever att utveckla intresse för att läsa men även hur åsikter och deras 

egna tankar kan formuleras. De ska även utvecklas i att analysera en text. Allt detta gör det 

tydligt att ett boksamtal kan vara ett bra verktyg för att uppnå dessa mål.  

 

Denna undersökning kommer att fokusera på elever i årskurs 1 eftersom det är då de börjar 

utforska och upptäcka språket. Det är då viktigt att eleverna får en bra start i sin läsförståelse 

och därför är det intressant att se om boksamtal har en positiv inverkan på det. Lundberg 

(2010, s. 127) beskriver att om eleverna ges verktyg för läsning och läsförståelse, kan det i 

framtiden bidra till att eleverna får utökade möjligheter att ta del av böcker och texter, vilket i 

sin tur ger eleverna tillfällen att identifiera sig med karaktärer samt leva sig in i deras tankar 

och känslor. Det kan få dem att fundera över omvärlden, deras plats i den samt deras egna 

känslor och värderingar. 

 

Det är viktigt att undersöka om det ger någon skillnad i läsförståelsen mellan att samtala kring 

en bok som läses högt eller att enbart ha den som högläsningsbok. Valet att göra en 

experimentell studie grundar sig i att det inte finns särskilt mycket forskning att tillgå kring 

boksamtalets fördelar i de lägre åldrarna. Undersökningen kommer också ge oss hjälp i vårt 

framtida yrke då vi förhoppningsvis får upp ögonen mer för boksamtalets positiva egenskaper. 

Problemområdet skulle sannolikt behöva undersökas ytterligare för att få en klar bild över 

ämnet. Dock har undersökningen fått begränsas till en mindre studie som kan visa en del av 

hur verkligheten ser ut.   
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SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka om boksamtal bidrar till en bättre läsförståelse hos elever i 

årskurs 1. Enligt kvantitativ tradition görs ett antagande att boksamtal bidrar till en bättre 

läsförståelse. Detta antagande ska nu prövas. 

Frågeställningar 

1. I vilken utsträckning minns eleverna bokens innehåll och kan förklara det efter 

boksamtalet/högläsningen? 

 

2. I vilken utsträckning har eleverna läst mellan raderna i texten vid 

boksamtalet/högläsningen? 

 

3. I vilken utsträckning kopplar eleverna texten till sin egen vardag vid 

boksamtalet/högläsningen? 

Begreppsdefinitioner 

Boksamtal består av en grupp elever som gemensamt diskuterar en text som de alla läst med 

stöd av en lärare. I boksamtalet får eleverna uttrycka sina egna tankar och lyssna på andras 

tankar om texten för att gemensamt förstå den (Chambers 2014, ss. 142-143). 

 

Läsa mellan raderna innebär att eleverna drar slutsatser utifrån texten bortom det som står. 

Läsaren tolkar hela tiden hur situationer i texten hör ihop, för att dra slutsatser om vad som 

händer. För att förstå sammanhanget i en text krävs vissa förkunskaper. Exempelvis att kunna 

koppla samman att om det står att en flickas spargris är tom måste det betyda att hon inte kan 

köpa något, eftersom den troligen inte innehåller några pengar. Elevernas egna erfarenheter 

gör att de kan göra en koppling och förstå vad författaren menar (Lundberg 2010, ss. 82-83).  

 

Chambers beskriver (2014, s. 140) text-text vilket innebär att läsaren anknyter den lästa texten 

till en text som lästs tidigare. Läsaren kan även koppla text-själv som innebär att något läsaren 

varit med om anknyts till texten. Det går även att koppla text-världen då läsaren kan anknyta 

texten till händelser som sker i världen på olika sätt. 
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BAKGRUND 
I bakgrundkapitlet presenteras först vikten av läsförståelse som följs av en förklaring av 

boksamtal. Sist i avsnittet beskrivs det aktuella forskningsläget. 

Vikten av en god läsförståelse 

Chambers (2014, ss. 15-24) beskriver läsandets cirkel som flera sammanhörande delar som 

ingår i läsning. I läsandets cirkel ingår att med vuxenstöd välja böcker, läsa dem och sedan 

reagera på samt diskutera det som lästs. Att kunna läsa innebär inte endast avkodning, 

läsandets cirkel börjar redan första gången en person börjar intressera sig för en bok. Läsning 

orsakar alltid någon slags reaktion. Reaktionerna kan till exempel vara spänning, glädje eller 

intresse. För att bli en tänkande läsare är en positiv läsupplevelse ett viktigt första steg för att 

väcka intresset för att hitta fler böcker som ger samma positiva upplevelse. Efter att ha läst en 

bra bok vill läsaren prata om och diskutera boken med någon annan. Läsaren får ett behov av 

att dela upplevelsen med någon vän. Dessa diskussioner kan ske både i vardagligt samtal med 

vänner och i mer organiserade sammanhang som till exempel ett boksamtal i skolan. Att 

samtala om böcker genom exempelvis boksamtal ger läsaren möjlighet att ta sig vidare i 

läsandets cirkel och bli en tänkande läsare. Detta innebär att böcker inte bara ger en 

avkoppling, utan används för att tänka samt se mönster, kopplingar och förstå omvärlden.  

 

Det föreligger en skillnad mellan att förstå en text och att kunna återge en text. Att återge det 

som stod i en text kan visserligen bidra till att texten blir tydligare men inte till en djupare 

förståelse av texten. För att förstå en text krävs att flera tankesätt används samtidigt. 

Känslouttryck, att reagera på texten, är djupt sammanlänkat med att förstå texten, till exempel 

att hålla med eller inte hålla med om något som uttrycks, även att kunna motivera detta och 

det innebär att förståelse för texten har skapats. Att reagera på en text och att förstå en text hör 

samman, det ena kan inte finnas utan det andra. För att kunna reagera på en text är det 

nödvändigt att förstå texten och att förstå texten leder till en reaktion (Bakhtin 1981, ss. 281-

282). Elever med svag läsförståelse kan beskrivas som elever som kan avkoda orden, men inte 

förstå vad de läser. En följd av detta kan bli att eleven utvecklar en negativ självbild, vilket 

kan leda till att det blir lättare för eleven att ge upp och låter bli att försöka istället för att 

kämpa vidare. Om detta händer kan det i längden bidra till ett mer begränsat ordförråd och 

svårigheter i olika skolämnen (Reichenberg, 2014 s. 12).  

 

Föreställningsvärldar är en hänvisning till den värld av förståelse en människa har vid en 

tidpunkt. Dessa världar skiljer sig mellan olika personer. Det finns en dynamik mellan idéer, 

frågor, bilder, föraningar som finns i våra tankar när vi exempelvis läser och skriver. 

Föreställningsvärlden befinner sig antingen i en förändring eller är öppet för förändringar 

(Langer 2005, ss. 23-24). Uppbyggnaden av en föreställningsvärld beskrivs av Langer (2005, 

s. 29) som att skapa en kontext där information byts ut och byggs på när vi fördjupar oss och 

utvecklas i vår tanke. Hon (Langer 2005, ss. 31-35) beskriver att en föreställningsvärld skapas 

genom olika faser. Den första fasen är att vara utanför för att sedan kliva in i 

föreställningsvärlden. I början av läsningen är läsaren utanför, sedan samlas information för 

att kunna skapa en idé om hur föreställningsvärlden ska se ut, alltså vad texten kommer att 

handla om. Här förs ett samtal med oss själva som försöker skapa någon slags ordning på den 

lilla information läsaren har med sig genom tidigare erfarenheter. I den andra fasen rör 

personen sig i föreställningsvärlden. Här går tankarna bortom det som läsaren redan vet och 

ifrågasätter den information som texten visar samt försöker koppla samman olika tankar. I den 

tredje fasen stiger personen ut och tänker över det personen redan vet. Här används de tankar 

som tidigare inhämtats och appliceras på det egna livet. Föreställningsvärlden påverkar livet 
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och livet påverkar föreställningsvärlden. I den fjärde fasen stiger läsaren ut ur 

föreställningsvärlden och objektifierar den genom att reflektera över det läsare lärt sig och vad 

texten betyder. Läsaren analyserar och funderar samt ser vad texten har för betydelse på 

avstånd. 

 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig i Lev Vygotskijs tankar om lärande, utveckling 

och språk. Kommunikation grundar sig i en förståelse av tankar och en överföring av 

erfarenheter mellan personer (Vygotskij 2001, s. 39). Enligt Vygotskij är det kommunikation 

och samtal med andra människor som skapar och formar vårt tänkande. Det formar de 

förmågor som har att göra med vårt tänkande, fantasi samt att kunna minnas fler saker på ett 

avancerat sätt. Säljö beskriver Vygotskijs idé om den närmaste zonen för utveckling som att 

när en person kan sin sak är den också nära att kunna någonting nytt. Här kan olika personer, 

såsom lärare eller elev, hjälpa varandra för att nå nya kunskapsnivåer. Scaffolding används 

som benämning av sådana situationer. Till en början kan den som kan ämnet ge mycket stöd 

för att sedan låta stödet minska för att sedan upphöra helt (Säljö 2014, ss. 297, 303, 305-306). 

PISA och PIRLS 

Att alla elever lär sig läsa och förstå vad de läser är en av skolans viktigaste uppgifter. Dessa 

kunskaper är avgörande för att elevernas skolgång ska fungera, då läsning används som ett 

verktyg i de flesta av skolans ämnen. Undersökningar som PISA och nationella prov visar att 

läsförmågan hos elever i svenska skolor har sjunkit (Reichenberg 2014, ss. 7-8).  

 

PISA står för Programme for International Student Assessment och är en utvärdering av 

femtonåriga elevers kunskaper inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Syftet är att 

studera hur bra varje lands utbildningssystem hjälper eleverna inför framtiden. Studien 

genomförs som ett OECD-projekt vart tredje år. I Sverige ansvaras studien av Skolverket 

(NE). PISA-undersökningen (2012, s. 142) visade att 15-åringar i Sverige har lägre resultat än 

jämnåriga i övriga OECD-länder. Det beskrivs också hur Sverige är det OECD-land där 

resultaten i läsning har försämrats mest sedan år 2000. Nivå 2 i läsning är en av de lägsta 

nivåerna och där är det endast fyra OECD-länder som har större andel elever än Sverige. 

Bland de mer starka läsarna har inte andelen förändras nämnvärt. Både pojkar och flickors 

resultat har blivit lägre men pojkarnas nedgång i läsningen är mycket större än flickornas. 

 

2015 års PISA-rapport visar att svenska elevers resultat i läsförståelse har förbättrats sedan 

PISA-rapporten 2012. Sveriges resultat ligger på ungefär samma nivå som 2009, men lägre än 

tidigare PISA-undersökningar. De största resultatförändringarna mellan 2012 och 2015 har 

skett bland de lågpresterande eleverna. Sveriges resultat låg 2012 under OECD-genomsnittet 

men 2015 års resultat i läsförståelse ligger nu över OECD-genomsnittet (PISA-

undersökningen, 2015, ss. 20-22, 48).   

 

PIRLS står för Progress in Reading Literacy Study och är en internationell utvärdering av 

läsförmågan hos elever i årskurs fyra. Syftet är att komparera läsförmågan hos elever i och 

mellan länder (NE). I PIRLS (2011, ss. 80-82) framgår det att elever i årskurs fyra i Sverige, 

sett från internationellt perspektiv, har god läsförmåga. 98 % av eleverna i Sverige ligger över 

PIRLS nivå för lägsta läsförmåga. Trots detta framkommer en tydlig nedgång i 

läsprovsresultaten mellan 2001 och 2011. Detta visar på en försämring av elevernas 

läsförmåga, som börjar redan i de tidiga åren och fortsätter genom årskurserna. Andelen 

elever som når över gränsen för den högsta, avancerade nivån har minskat sedan 2001. Med 

den högsta nivån, menas förmågan att sammanfatta, tolka, dra slutsatser och finna 

övergripande teman i texten. Dessa färdigheter är viktiga för att kunna förstå mer avancerade 
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texters innehåll och skapa mening samt inre bilder av texterna. Rapporten visar även att 

nedgången i elevernas resultat främst gäller vid läsandet av sakprosatexter, exempelvis 

faktatexter. I dessa texter finns ingen huvudperson som eleverna kan identifiera sig med och 

orden som används är svårare än de som används i skönlitterära texter.  

 

Jakobsson (2013, ss. 5-6) analyserar, diskuterar samt granskar hur stora undersökningar som 

PIRLS och PISA, men även de nationella proven, fått ökat inflytande över utbildningspolitik 

och undervisning i Sverige. Vidare beskriver han hur de senaste årens nya skolreformer har 

genererat nya läroplaner, betygssystem, skollag och en lärarutbildning. Vid granskning av 

dokument, vilket Jakobsson gjort, har vid flera tillfällen resultatbeskrivningar från dessa stora 

studier använts som belägg för att genomföra reformerna. Han ställer sig tveksam till om det 

går att dra dessa slutsatser utifrån PISA då det kan ifrågasättas eftersom det inte är säkert att 

PISA visar det mest rättvisa resultatet. Han beskriver även hur reliabiliteten blir tveksam då 

det är svårt att dra paralleller mellan olika länders skolsystem eftersom de ser ut på olika sätt. 

Grek (2009, ss. 34-35) har jämfört PISA-resultat i några OECD-länder efter att ha gjort 

intervjuer. Hon beskriver hur PISA-resultat används för att rättfärdiga eller ge stöd till 

politiken i både det nationella och europeiska beslutsfattandet. Dock märks detta mindre i 

England och det kan bero på en mer avslappnad inställning till de resultat PISA visar eftersom 

de själva anser att de har ett fungerande system för att kontrollera kunskapsnivåerna. Det gör 

att PISA inte får samma centrala ställning. Andra delar av Europa ser dock PISA som en 

värdefull källa för hur utbildningen ska läggas upp. Här får PISA effekt på pedagogik och 

kursplaner.  

Att föra ett boksamtal 

Chambers (2014, ss. 142-146) beskriver boksamtalet som mer komplext än att eleverna bara 

berättar för varandra om boken. Boksamtalet består av en grupp elever som gemensamt 

diskuterar en text de alla har läst. Läraren finns med som ett stöd i processen. Boksamtalet 

innebär att samtliga deltagare lyssnar aktivt på de andras tankar och kommer med egna 

bidrag. Att tänka högt, alltså uttrycka sina tankar i ord, gör att det blir lättare att upptäcka vad 

läsaren egentligen tänker. Personen som lyssnar gör sin tolkning av det som sagts. Målet är att 

gruppen gemensamt hjälps åt att förstå texten och tillsammans reder ut oklarheter. Gruppens 

alla förståelser av boken slås samman och delas med varandra vilket gör att hela gruppen får 

en betydligt bredare förståelse av boken än vad de kunde fått på egen hand.   

 

Läraren avråds från att ställa frågan varför i samtalet med eleverna. Detta av flera 

anledningar, som till exempel att frågan kan ge ett hotfullt intryck och att den kan bli allt för 

stor och bred för att eleverna ska veta vad de ska svara. Det kan även uppfattas av eleverna att 

läraren är ute efter ett “korrekt” svar. Istället kan läraren bryta ner frågan i mindre delar. 

Läraren rekommenderas att ha en avvaktande roll i boksamtalet, elevernas tankar och 

funderingar ska stå i fokus. Meningen är att eleverna ska hjälpas åt att förstå boken. Läraren 

avråds även från att berätta sina tankar kring vad boken handlar om förrän i slutskedet i 

boksamtalet. Eleverna måste ges möjlighet att själva tänka och komma fram till en lösning 

(Chambers 2014, ss. 179-186). 

De fyra grundfrågorna 

Då ett boksamtal genomförs i klassrummet finns fyra grundfrågor som läraren ska börja med 

att fråga. Dessa är: 

 

 Var det något speciellt du gillade i boken? 

 Var det något du inte gillade? 
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 Om det var något du tyckte var svårt eller inte förstod? 

 Om du lade märke till några mönster eller kopplingar? 

 

Elevernas svar ska vara korta och skrivs upp i spaltform på till exempel tavlan. När detta är 

gjort ber man eleverna hitta kopplingar i och mellan svaren i spalterna, till exempel om något 

liknande förekommer flera gånger. Mellan dessa kopplingar dras streck, det ämne som har 

flest kopplingar och streck dragna till sig blir det första diskussionsämnet. Genom att 

tillsammans upptäcka mönster i texten bidrar det till elevernas förståelse av texten. Under 

boksamtalet är lärarens uppgift att föra eleverna tillbaka till texten om de svävar in på ett 

annat ämne. Läraren ställer också frågor som får samtalet att flyta vidare. Det rekommenderas 

även att läraren ställer så kallade specialfrågor som är unika för just den bok som diskuteras. 

Dessa specialfrågor är ämnade att leda in eleverna på givande spår som de inte upptäckt på 

egen hand, men de får inte avslöja bokens innehåll för eleverna.  Läraren ser även till att en 

röd tråd följs i samtalet. Detta kan ske genom att ibland stoppa för att sammanfatta vad som 

tidigare sagts (Chambers 2014, ss. 219-228).  

Fördelar med boksamtal 

Boksamtal enligt Chambers metod beskrivs av Lundkvist (2009, ss. 15-21 ) som ett verktyg 

där elevers litterära kompetenser utvecklas. Under ett boksamtal är alla deltagare viktiga. De 

mer erfarna läsarna får uttrycka sina tankar kring böcker och de mindre erfarna läsarna kan ta 

med sig och dra nytta av tankar från de mer erfarna läsarna. Boksamtalet är ett slags 

problemlösande samtal, där alla deltagare bidrar med viktiga delar för att komma fram till en 

eller flera lösningar och dela med sig av olika synsätt.  

 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011, ss. 247-448) 

beskriver i en del av syftet för svenskundervisningen att eleven ska ges förutsättningar att 

utveckla förmågan att kunna läsa och analysera olika texter. I det centrala innehållet beskrivs 

även att eleven ska få olika strategier för att förstå och tolka texter men även att lyssna och 

återberätta i olika samtalssituationer. Skolverket (2016) redogör i sin rapport Hur påverkar 

förmågan att läsa och skriva inlärningen av andra ämnen? för hur skillnaden mellan elever 

som är lågpresterande eller högpresterande är att de högpresterande har en större förmåga till 

textrörlighet. Att ha denna textrörlighet innebär att det blir enklare att prata om texter. 

Lågpresterande elever har en stor fördel i att få kombinera läsningen med både skrivning och 

samtal. Chambers (2014, s. 140) beskriver hur läsaren kan skapa mening i det lästa genom att 

koppla texten till sig själv, såsom personer, händelser eller språk i texten till något läsaren 

själv varit med om. Att föra samman textens värld och vår egen värld kan hjälpa till att göra 

nya upptäckter i båda världar. 

 

Något som förespråkas är ett dialogiskt klassrum som beskrivs som ett klassrum där samspelet 

mellan lärare och elever samt mellan elever och elever är viktigt. Ett dialogiskt klassrum 

förespråkas framför ett monologiskt klassrum, som bygger på envägskommunikation från 

läraren. I Sverige är det dialogiska klassrummet den metod som förespråkas, det monologiska 

klassrummet är något som tillhör en svunnen tid. Trots detta uttrycker Dysthe (1996, ss. 222-

223) att den monologiska traditionen lever kvar även i de svenska klassrummen, då 

klassrumssituationer menade att vara dialogiska, inte når hela vägen fram, då till exempel 

diskussioner till stor del styrs av läraren. 
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Forskningsläge 

Den här avdelningen kommer ta upp den mer nutida forskning som finns om läsförståelse. 

 

En undersökning genomförd av Lundkvist (2009, ss. 15-21) tar upp några olika lärares 

erfarenheter kring boksamtal. I undersökningen framkommer det att olika lärare har olika 

strategier för att genomföra boksamtalet. Medan vissa lärare valde att endast fokusera på vad 

eleverna gillade, ogillade och undrade vävde andra lärare in fler diskussionsämnen som 

exempelvis relaterade till tematiska arbeten. En av lärarna uppgav att han höll sig i 

bakgrunden, då elevernas tankar och upplevelser var viktigast. Han upplevde att elevernas 

förståelse av texten fördjupades då de fick diskutera den tillsammans. Samtliga lärare i 

undersökningen upplevde att det är positivt att blanda boksamtal och skriftliga uppgifter. De 

upplevde att boksamtalet gynnar de elever som har lättare för att uttrycka sig i tal än skrift. 

Samtliga elever i undersökningen upplevde boksamtalet som positivt. Åsikter om varför de 

upplevde boksamtalet som positivt var bland annat att det var givande och att de förstod 

innehållet i texten bättre efter boksamtal. 

 

En studie har genomförts med högstadieelever, där en novell först har höglästs för eleverna 

och sedan har eleverna gjort skriftlig respons på boken. Senare har eleverna själva fått läsa om 

boken, för att sedan diskutera den och till slut återigen skriva om den. Elevernas tankar före 

och efter boksamtalet har sedan jämförts och elevernas sätt att under diskussionerna resonera 

kring texten har undersökts (Tengberg 2011, s. 51). I studien framgår det att diskussion kring 

texter leder till att eleverna får ta del av olika perspektiv på texten. Texten diskuteras och 

tolkas på olika sätt av eleverna. Samtalet kan utmana eleverna att se texten i olika perspektiv, 

elever med olika förutsättningar kan alla bidra till den gemensamma tolkningen av texten. I 

undersökningen framkom det även att elever under diskussion tenderade att ändra sina egna 

tolkningar av texten under diskussionen, så att de inte avvek från majoriteten i klassen och 

lärarens tolkningar (Tengberg 2011, s. 232, 256). Studien visade även på att eleverna under 

diskussionen gjorde starka kopplingar mellan texten och elevernas egna upplevelser. Eleverna 

som deltog i studien uttryckte att diskussionen bidrog till att förtydliga vilka karaktärer som 

ingick i texten, samt att de genom diskussionen fått en djupare förståelse av karaktärerna 

(Tengberg 2011, s. 271).  

 

Det finns även forskning som fokuserar på läsning och läsförståelse i de lägre årskurserna. 

Damber, Samuelsson och Taube (2012, ss. 340-357) har genomfört en studie i årskurs 3 som 

syftar till att, utifrån resultat från läsförståelsetest i svenska skolor, undersöka vilka faktorer 

som skiljer underpresterande och överpresterande klasser med samma förutsättningar åt. 

Studien ser bortom faktorer som socioekonomisk bakgrund samt språkbakgrund och fokuserar 

på de lärometoder som används i klassrummen, samt pedagogen och elevernas egenskaper i 

de olika klasserna. En tydlig skillnad var att de klasser där pedagogen följt klassen under de 

tre första åren till större del tillhörde de överpresterande klasserna. De överpresterande 

klasserna arbetade även mer med dramatisering och att skriva bokrecensioner samt brev till 

författaren. I de överpresterande klasserna var eleverna generellt sett mer positivt inställda till 

skolarbete och pedagogerna hade mer positiva erfarenheter av undervisning i svenskämnet. 

De överpresterande klasserna visade generellt sett mer engagemang för frivillig läsning och 

graderade sin egen läsförmåga högre än vad de underpresterande klasserna gjorde. Klasser 

med ett bra klassrumsklimat och med en pedagog positivt inställd till klassen samt 

svenskundervisning visade sig i stor utsträckning vara de överpresterande klasserna.  
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Att använda läsecirklar i undervisningen är en annan möjlighet, vilket även har blivit föremål 

för forskning. I en mellanstor svensk stad har en undersökning gjorts i klasserna fyra till sju. 

Eriksson (2002, ss. 4-15) beskriver hur skolan har haft 21 läsecirklar som har spelats in med 

elever som under ett år har studerats. Dessa läsecirklar var inspirerade av Chambers teorier 

kring boksamtal. Under läsecirklarna diskuterades olika böcker vilka lästes antingen tyst av 

eleverna eller högt av läraren. Då eleverna kom längre in i arbetet skulle de även skriva 

sammanfattningar och recensioner av böckerna.  Ett av syftena med läsecirklarna var att skapa 

intresse för och glädje av läsande hos eleverna. Eriksson tar upp vikten av att lyssna på alla 

elevers förslag och att inte avfärda något som rätt eller fel. Det här är något som lärarna i 

undersökningen tenderar att göra. Risken finns då att eleverna blockeras av känslan av att de 

ska komma med det specifika svaret läraren vill höra. 

 

Det finns även vissa paralleller att dra utifrån internationella forskningsresultat. Få elever i 

amerikanska skolor presterar på nivån för avancerad läsförståelse i den nationella 

bedömningen av utbildningsframsteg, The National Assessment of Educational Progress, 

förkortat NAEP. Enligt Alexander, Hennessey, Soter och Wilkinson (2009, ss. 740-761) 

beskrivs det att bland elever i fjärde klass, 9-10-årsåldern, var det endast 25 % som nådde upp 

till en stark förståelse av texten. I den nivån ingick att dra slutsatser och kopplingar både i 

texten och till sig själva. Endast 8 % av eleverna kunde göra kritiska bedömningar av texten 

och förklara sina ställningstaganden samt fundera över textens innebörd och koppla detta till 

sig själv samt till andra texter. På grund av dessa resultat satsar många pedagoger på att arbeta 

med elevers läsförståelse. I dessa satsningar ändras den traditionella lärarrollen till fördel för 

att eleverna muntligt och skriftligt får diskutera texter. Med den här vetskapen som grund har 

en undersökning gjorts bland elever i klass ett upp till college, som syftar till att undersöka 

olika typer av diskussioners effekt på elevers läsförståelse. Undersökningen visade att de 

flesta samtalsmetoder var effektiva för att förbättra elevers läsförståelse och förmåga att dra 

slutsatser. De var också effektiva för att öka elevernas inflytande samt ledning av 

diskussionen och minska lärarens. Få av samtalsmetoderna visade någon effekt för att 

utveckla elevernas förmåga till kritiskt tänkande, argumentation och resonemang kring texter. 

Undersökningen visade att trots att de flesta samtalsmetoderna bidrog till att eleverna förde 

diskussionen i klassrummet framåt och pedagogen fanns med mer i bakgrunden, bidrog inte 

detta till att läsförståelsen utvecklades hos eleverna. Slutsatsen som i undersökningen dras av 

detta är att diskussioner om texter i klassrummen blir mer meningsfulla om läraren tar en 

något större roll i diskussionen och guidar eleverna något mer i diskussionerna. 

 

Fler amerikanska studier har gjorts kring läsförståelse. I en undersökning beskriver Gladstone, 

Turci och Wigfield (2016, ss. 190-192) att kraven på elevernas läsförmåga höjs ju längre de 

kommer i sin utbildning. Nivån på texter höjs desto högre upp i årskurserna de kommer, vilket 

ställer krav på elevernas förmåga att använda strategier för att förstå och kritiskt analysera 

texter. För att klara dessa krav är det viktigt att eleverna har goda lässtrategier och kunskaper 

med sig redan på ett tidigt stadie. Att utveckla strategier för samt färdigheter i läsning kräver 

motivation och tid. Elever bör motiveras till att vilja läsa och använda strategier för detta. 

NAEP-undersökningar gjorda i amerikanska skolor visar att många elever inte når upp till 

målen i läsning. Dessa resultat är oroande då låga resultat i läsning har visat sig öka risken för 

avhopp från skolan. Elevernas självförtroende är en viktig del för att lyckas med läsningen. 

Eleverna behöver känna att de har förmåga att klara av uppgifterna. Att enbart fokusera på 

måluppfyllelse och jämföra elevers resultat med andra elevers högre resultat, kan bidra till att 

elever tappar självförtroendet och därmed motivationen att fortsätta arbeta med att utveckla 

läsförmågan. Allt för stor begränsning kring vilken litteratur eleverna får läsa kan också ha en 

negativ inverkan på motivationen. Om elever får läsa om, för dem, irrelevanta ämnen minskar 
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deras motivation. Om eleverna istället får läsa om sådant som intresserar dem ökar 

motivationen till läsningen. Elever som tycker om att delta i lärosituationer i grupp där 

eleverna tillsammans slutför en uppgift är ofta mer motiverade läsare. Författarna framhåller 

att den sociala motivationen leder till att eleverna läser mer, har högre motivation och högre 

läsförmåga. Svaga läskunskaper leder till sämre läsförståelse. Elevernas motivation till 

läsning påverkar deras läsförståelse, ju mer motivation eleverna har desto bättre blir 

läsförståelsen.    

           

Den sociala kontexten beskrivs som viktig för boksamtalet. Wiebe, Ruth och Carol (2005, s. 

53) beskriver boksamtal som ett bra sätt att utveckla sina kunskaper och sociala färdigheter. 

Genom ett boksamtal får även de eleverna med svårigheter möjlighet att bli duktiga på att 

samtala, tänka och ifrågasätta. Det blir en bra social kontext för att utveckla de förmågorna. 

Boksamtal blir också ett tillfälle där elever får möjlighet att göra sina röster hörda och berätta 

sina egna åsikter. 

 

Med denna bakgrund som utgångsläge kan även vår studie bli ett kunskapsbidrag inom ämnet. 

Då det inte finns speciellt mycket ny pedagogisk forskning i Sverige med en experimentell 

metod, kan vår studie förhoppningsvis tillföra något inom området. 
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TEORETISK RAM 
Eftersom arbetet syftar till att undersöka om boksamtal bidrar till en bättre läsförståelse i 

årskurs ett, blir Chambers teori om läsning en naturlig ingång. Som litteraturpedagog har 

Chambers forskat kring boksamtal och lagt ned ett gediget arbete kring det. Därför blir hans 

teori det naturliga valet för examensarbetet. 

Chambers teori om boksamtal 

Chambers (2014, s. 132) beskriver en rädsla hos barn som arbetar med böcker. Det kan vara 

en rädsla för att böcker är för tjocka, inte rätt typ av bok, saknar bilder, för små eller stora 

bokstäver eller att det inte finns tid för läsning. Han utmanar till nya arbetssätt för att få elever 

att gå från en liten och platt läsvärld till en värld där läsning är spännande. Chambers (2014, s. 

134) redogör för att en avgörande faktor för att det ska finnas glädje i läsningen är samtalets 

centrala roll i en läsande persons liv. Här följer tre viktiga delar för samtal:  

 

För att få ett samtal att ge så mycket som möjligt behövs tre ingredienser. Det första är att 

utbyta entusiasm. Ett sällskap kan dela glädjen av att diskutera en läst bok som gett upphov 

till antingen gillande eller ogillande. Entusiasmen kan ena människor som gemensamt kan 

relatera till en händelse. Det är samma sak med ogillande som handlar om saker de inte tyckt 

om. Det är därför bra att veta om att läsare ofta kan få lika starka känslor av sådant de tycker 

om respektive inte tycker om. Det andra är att utbyta frågetecken. En text kan förbrylla en 

läsare och skapa frågetecken. När människor pratar om dessa och försöker förstå upptäcker de 

samtidigt vad texten har för betydelse för dem själva (Chambers 2014, ss.136, 138). Det tredje 

är att utbyta kopplingar (upptäcka mönster). Människor gillar inte oordning och försöker 

därför alltid hitta en mening samt organisera kunskap för att hitta något slags samband mellan 

företeelser. Dock går kanske inte alltid svaren att hitta direkt i texten utan då behöver samtal 

föras om innehållet för att läsa mellan raderna. Det går då att använda text-till-själv, text-till-

världen eller text-till text (Chambers 2014, s. 138, 140). Under boksamtalet, som i studien 

genomförs med elever, används samtliga ingredienser. Eleverna utbyter entusiasm då de får 

diskutera om det var något de gillade eller inte gillade i boken. Eleverna får även utbyta 

frågetecken, då de i gruppen får möjlighet att uttrycka om det var något de funderade över 

eller inte förstod. Eleverna får även utbyta kopplingar då de får berätta om de varit med om 

någon liknande händelse som hände i boken och därmed får möjlighet att dela med sig av 

kopplingar de gjort till sitt eget liv.  

 

Vidare menar Chambers (2014, s. 142) att det viktigaste för att få bra samtal är att samtalet 

förs i dialog med barnet. Pedagogen ska prata om sådant som intresserar barnet och kan vara 

givande för det. När de pratar om sådant som båda är intresserade av är sannolikheten störst 

att olika händelser i texten kan tolkas på liknande sätt. Det kan leda till att båda parter har 

stora chanser till att göra en bra tolkning som kan ligga till grund för deras gemensamma 

förståelse av texten. 

 

I Chambers teori är eleverna i fokus för samtalet och därför valdes denna teori som 

utgångspunkt. Eleverna beskrivs som viktiga att lyssna till samt att vara ett stöd för i deras 

läsutveckling. Då Chambers teori för boksamtal ligger till grund för undersökningen har den 

ett didaktiskt angreppssätt. Studien fokuserar på hur undervisning kan utformas för att hjälpa 

elever att utveckla sin läsförståelse. 
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METOD 
I det här avsnittet finns valet av experimentell studie beskrivet men också hur urvalet valdes 

ut samt genomförandet av studien. Delar som etik och trovärdighet beskrivs även i detta 

avsnitt. 

Experimentell studie 

Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012, s. 327) är det bästa sättet att 

studera experiment genom kausalitet, orsak och verkan. Experiment gör att det finns 

möjlighet att observera effekterna av olika förklaringsfaktorer. När experimentet ska 

genomföras delas undersökningspersonerna in i två olika grupper. En av grupperna är 

experimentgrupp och den andra är kontrollgrupp. Det är viktigt att grupperna sätts ihop med 

slumpens hjälp för att inte studien ska bli manipulerad på något sätt. En experimentell studie 

kännetecknas av att merdelen av det konkreta arbetet görs före datainsamling och analys. 

 

Experimentell studie användes i det här arbetet för att testa elevernas förståelse av en bok, 

med och utan hjälp av boksamtal. Studien gjordes för att testa om det fanns några skillnader i 

elevernas förståelse av en text mellan de som haft boksamtal och de som haft högläsning. 

 Enkäter alternativt intervjuer med elever eller pedagoger valdes bort eftersom det troligen 

inte hade varit möjligt att se någon konkret skillnad. Arbetet hade då endast fått förlitas på 

pedagoger eller elevers erfarenheter och då fanns risken att dessa påverkades av deras egna 

åsikter om läsning och boksamtal samt vilken effekt det ger. Det hade inte heller gått att 

garantera att alla boksamtal genomfördes på samma sätt och med samma förutsättningar, eller 

att pedagogerna värderade elevernas lärande på samma sätt.   

 

En risk som fanns med metoden var att faktorer bortom boksamtalet kunde avspeglas i 

resultatet. Exempelvis kunde elevernas tidigare läsvanor möjligen spelat roll för deras 

läsförståelse, vilket skulle kunnat leda till att boksamtalet inte hade varit det som gett ett visst 

resultat. Även gruppindelningen kunde möjligen fått konsekvenser på resultatet. Om till 

exempel flera som hade haft svårt för läsförståelse var i kontrollgruppen och flera som har lätt 

för läsförståelse var i experimentgruppen, eller tvärtom, kunde detta gjort att resultatet blev 

missvisande. Då fanns risken att elevernas nivå påverkade resultatet, istället för själva 

boksamtalet. För att försöka undvika det, blandades eleverna i de olika klasserna slumpvis. 

 

I den här studien har en kvantitativ ansats med kvalitativa inslag tillämpats. Karlsson (2007, 

ss. 249-251) beskriver hur i kvantitativ forskning begreppet validitet används för att beskriva 

om studien har fungerat för att mäta och undersöka det den var avsedd för. Validiteten kan 

fastställas på flera sätt till exempel hur informationen samlats in och hur 

undersökningsinstrumentet har utformats granskas för att säkerställa att det går att lita på 

resultatet till största möjliga del.  

 

I kvantitativa undersökningar används siffror. Det kan handla om faktiska siffror, men även 

siffror överförda på ord som till exempel längre, fler och mer. Kvantitativa studier används till 

exempel för att kunna ange frekvenser och mäta åsikter. De beskriver även att kvalitativa 

studier används för att förstå människors tankesätt (Trost & Hultåker 2016, ss. 17-23). 

Kvalitativa intervjuer innebär att enkla och tydliga frågor ställs till personen som blir 

intervjuad. Svaren på dessa frågor kommer sedan bli utvecklade med mer innehåll än i frågan. 

Svaren analyseras sedan (Trost 2010, s. 25).   
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Studien redovisades med kvantitativ metod och elevintervjuerna genomfördes med kvalitativ 

metod.  I arbetet sammanställdes de färdiga matriserna på ett kvantitativt sätt med 

stapeldiagram. Diagrammet visade, på ett tydligt sätt, den eventuella skillnaden mellan 

resultaten hos de elever som haft eller inte har haft boksamtal. Elevernas kvalitativa 

intervjusvar tolkades med kvalitativ metod och lades in i matrisen (se bilaga 3). Från och med 

att intervjusvaren lades in i matrisen behandlades de på ett kvalitativt sätt, vilket innebar att 

resultaten fördes in i ett stapeldiagram, för att få en jämförelse av resultaten mellan de elever 

som haft och inte haft boksamtal. 

Urval 

Undersökningen syftade till att se om boksamtal bidragit till en bättre läsförståelse hos elever 

i årskurs ett. Studien har genomförts i årskurs ett eftersom syftet var att undersöka vilka 

resultat boksamtal ger i de lägre åldrarna. Ytterligare en anledning till valet av årskurs ett var 

att det var mindre troligt att eleverna varit med om boksamtal tidigare. För att få fram ett 

resultat som speglade av metoden boksamtal fanns fördelen att eleverna ännu inte var alltför 

insatta i metoden. De hade förmodligen inte heller utvecklat andra metoder för läsförståelse, 

som hade gjort att resultatet påverkats. Det var också i den här åldern eleverna utvecklades 

mycket i sin läsförståelse. Eleverna fick del av kunskap i att lära sig bokstäver, läsa och 

skriva, vilket gjorde det till en intressant årskurs att studera.  Kontakter som har knutits genom 

utbildningen har använts för att finna deltagare. Alla deltagare gick i årskurs ett på en skola i 

Västra Götaland. Missivbrevet lämnades ut till 29 elever (se bilaga 1). Efter svarsfrekvensen 

från tillståndslapparna blev eleverna slumpvis indelade i mindre grupper. För att mäta om 

boksamtal gav en bättre läsförståelse fick halva gruppen ha boksamtal och andra halvan 

endast lyssna på boken som högläsning. 

Genomförande 

Undersökningen började med ett gemensamt intresse för barns läsförståelse. När området 

undersöktes närmare ansågs boksamtalet som den mest intressanta ingången för arbetet. För 

att kunna undersöka syftet på bästa sätt, med hjälp av boksamtal, valdes den experimentella 

metoden. Eftersom intresset låg i att undersöka om boksamtalet var en viktig bidragande 

faktor till en god läsförståelse var det självklart att testa detta med elever ute på fältet. Utifrån 

ett klart formulerat syfte med tydliga frågeställningar, fördjupades de viktiga kunskaperna i 

Chambers teori om boksamtal. Valet av Chambers var enkelt då de arbetssätt han 

rekommenderade har fått stort genomslag hos både pedagoger och forskare. 

Utformande av boksamtalets verktyg 

Vid utformandet av boksamtalet valdes först en givande bok. Den bok som boksamtalet fick 

utgå från var Stina och Stortruten (1989) som handlade om en flicka i elevernas ålder som 

tillsammans med sin morfar hälsade på sin morfars kompis. Han berättade då massor av 

spännande berättelser som gjorde Stina väldigt nyfiken. Då bokens huvudperson var i 

elevernas egen ålder var meningen att eleverna lättare skulle kunna relatera till henne och 

hennes tankar. Kanske hade de själva varit med om något liknande som Stina varit med om 

eller kände igen sig i något hon tänkt, gjort eller sagt. När boken hade valts ut skrevs frågor 

som passade att diskutera i relation till det lästa. Sedan utefter forskningsfrågorna och syftet 

skrevs intervjufrågorna. Där uppfanns graderingen ja - till viss del - nej. För att kunna bedöma 

alla elever likvärdigt skrevs en bedömningsmall för vad som krävdes för att uppnå de olika 

nivåerna. Därefter skickades missivbrevet (se bilaga 1) ut till de elever som fanns i de klasser 

tänkta för undersökningen. En tät kontakt med en ansvarig lärare hölls för att genomföra en 

undersökning som även lärarna kunde känna sig trygga i. 
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På dagen för undersökningen sammanställdes de 18 tillståndslappar som kommit in. 

Grupperna sattes samman, två av grupperna innehöll fyra elever i varje grupp och de andra 

två innehöll fem elever i varje grupp. Sammanlagt hade lika många elever boksamtal som 

högläsning. Det blev något kort om tid när grupperna delades in då en del lappar kom tillbaka 

samma morgon. Rummen för undersökningen ställdes i ordning och därefter presenterades vi 

för de medverkande.  I undersökningen begränsades vissa delar av Chambers teori, såsom att 

hitta mönster och kopplingar då detta riskerade att bli för avancerat för eleverna i årskurs 1. 

Under boksamtalen användes förutbestämda frågor hämtade från Chambers teori för 

boksamtal (se bilaga 2). Dessa frågor ställdes till de två testgrupperna, men inte till 

kontrollgruppen. Dessa frågor hade fokus på elevernas egna upplevelser. Efter högläsningen 

och boksamtalet fick samtliga elever individuellt frågor om boken genom en kort intervju. 

Frågorna handlade om sådant som stod i texten, sådant som kunde läsas mellan raderna samt 

elevernas egna erfarenheter i relation till boken. Elevernas svar fördes in i en matris (se bilaga 

3) där varje svar analyserades och tolkades efter de kriterier som var uppsatta för att analysera 

deras grad av förståelse.  För att fastställa validiteten och garantera att resultatet analyserades 

och tolkades noggrant spelades elevernas svar på frågorna in. Anledningen var för att sedan 

kunna gå tillbaka, jämföra och analysera igen om det skulle råda osäkerhet om i vilken 

kategori ett visst svar skulle hamna. Vi lyssnade på de inspelade svaren gemensamt för att 

garantera att matrisens kriterier analyserades på samma sätt. 

Säkerställa undersökningen 

Reliabilitet innebär att delar av arbetet, som tidsaspekter och frågor tolkas på samma sätt av 

samtliga. Variation i resultatet till följd av till exempel tidsaspekten, vilket betyder att 

resultatet ser olika ut när samma undersökning genomförs en tid senare, ska undvikas och då 

säkerställa att resultatet är trovärdigt och korrekt (Karlsson 2007, ss. 249-251). Frågorna som 

ställdes under boksamtalet syftade till att eleverna själva skulle fundera på sina egna tankar 

och funderingar. Dessa frågor skulle därför vara fria och öppna för att skapa diskussioner i 

grupperna. Intervjufrågorna som ställdes efter högläsningen och det boksamtalet var 

utformade för att tolkas på samma sätt av alla elever. Dessa frågor var mer styrda och 

handlade om ett givet ämne, eleverna skulle berätta om och förklara sina tankar kring en 

specifik händelse. De fick alltså inte bestämma fritt vad de skulle prata om. Då frågorna 

ställdes till eleverna personligen och inte genom ett papper de fick läsa, kunde frågorna 

förtydligas om någon av frågorna missuppfattades till följd av att frågorna på något sätt varit 

otydligt utformade.  

 

Frågorna (se bilaga 3) togs fram genom att högläsningsboken lästes och analyserades kring 

vad i boken som exempelvis stod skrivet mellan raderna samt vad eleven skulle kunna berätta 

om eller relatera till.  

 

Frågorna har sammanställts under rubrikerna: 

 Komma ihåg innehåll 

 Läsa mellan raderna 

 Text-vardag 

Dessa ämnen låg till grund för samtliga frågor som ställdes till eleverna. Ämnena 

återkopplades till frågeställningarna, för att de skulle ge svar till undersökningen.  

 

I undersökningen används i hög grad standardiserad datainsamling. Trost och Hultåker (2016, 

s. 57) beskriver att hög grad av standardiserad datainsamling innebär att frågorna som ställs 

ska ställas och formuleras på exakt samma sätt. Frågorna ska även ställas i samma ordning. 

Det är viktigt att på förhand bestämma om frågorna kan förklaras eller inte, för att göra 
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likadant med alla. I den här undersökningen ska inget skilja mellan experimentgruppen och 

kontrollgruppen, förutom att en grupp har boksamtal och den andra inte.   

 

Då undersökningen utfördes delades eleverna upp i fyra grupper. Samtalsledarna tog hand om 

två grupper var, en kontrollgrupp och en experimentgrupp. Samma frågor som hörde till 

Chambers modell för boksamtal användes i båda grupper och fick inte förändras på något sätt. 

Därefter byttes grupperna för att kontrollfrågorna skulle ställas till varandras grupper. Då 

visste inte samtalsledarna vilka grupper som hade haft boksamtal eller högläsning. Det var för 

att inte kunna påverkas av samtalet tidigare under boksamtalet med eleverna. Men även för att 

inte omedvetet anpassa frågorna till de som haft boksamtal eller högläsning. En risk som 

fanns med att använda hög grad av standardiserad datainsamling i denna undersökning kunde 

varit att något inte blev likadant för alla grupper trots att detta var meningen. Då 

undersökningen gjordes med barn, kunde något oväntat hänt som påverkade undersökningen. 

Exempel på det kunde varit att någon elev inte orkade sitta stilla under samtalet eller att något 

som hänt tidigare kunde påverkat elevernas koncentration negativt. Även gruppdynamiken 

kunde spelat in på resultatet. Denna typ av påverkan var svår att planera för. Målet var att 

boksamtalen i största möjliga mån skulle genomföras på lika grunder. 

 

De utmaningar som kunde uppstått var om det var flera som inte ville vara med i studien eller 

inte hade lämnat in sina tillståndsblanketter. Då kunde risken funnits att det blev för få 

deltagare i undersökningen. En annan utmaning kunde blivit om eleverna inte förstod 

uppgiften eller inte uppfattade frågorna på samma sätt vilket kunde lett till att det inte gick att 

fastställa reliabiliteten. Gjorde inte eleverna detta kunde samtalsledaren behövt förtydliga vad 

som menades. Det var viktigt att vara försiktig med detta, eftersom eleverna då kunde riskerat 

att bli påverkade. Annat som kunde påverkat var saker som om eleverna inte kunde sitta stilla 

tillräckligt länge, eller inte alls. Då kunde det funnits en risk för att lägga tid på att säga till 

eleverna istället för att ha genomfört boksamtalet. Skulle det tagit för lång tid skulle eleverna 

tröttnat på att lyssna och då kanske inte tagit in den information de annars skulle tagit in. En 

faktor som kunde ställt till problem var att samtalsledarna inte var elevernas ordinarie lärare 

vilket kunde gjort eleverna både blyga men också prövande av gränser. Det är inte heller 

säkert att alla elever hade berättande som sin starka sida när det gällde att redovisa sina 

tankar, det kunde då blivit ett hinder för eleven. En utmaning i arbetet var att vi både agerade 

samtalsledare och forskare. Det var viktigt att förhålla oss neutrala och inte på något sätt 

påverka utfallet för studien. 

 

Vidare föll sig fördelningen av arbetet naturligt. När litteratur och artiklar söktes gjordes det 

gemensamt. Eftersom arbetet till största del skedde via Google Docs blev det enkelt att vara 

delaktiga i varandras texter, ge respons och ställa frågor. Vid tillfället för experimentet 

delades grupperna lika mellan oss vilket gjorde att arbetsbördan blev likvärdig. Efteråt 

analyserades materialet gemensamt. Arbetsfördelningen har upplevts som bra och likvärdig. 

Etik 

Forskningsetiken finns till för att förhindra att deltagarna i forskningen på något sätt skadas 

eller kränks (Vetenskapsrådet 2011, s. 45). Vad som ryms inom området forskningsetik kan 

ibland uppfattas som otydligt. Forskningsetiken innebär relationen mellan de etiska kraven, 

och forskningen. Forskningsetiken är under ständig utveckling då nya metoder och tekniker 

utvecklas. En av de viktigaste delarna i forskningsetiken rör hur personer som deltar i studien 

får behandlas. Personerna som deltar i studien ska skyddas från skada och kränkning 

(Vetenskapsrådet 2011, s. 16). När det gäller forskning är det viktigt att tänka på att behandla 

alla uppgifter på ett etiskt korrekt sätt. Vetenskapsrådet (2002, s. 6) beskriver att fyra 
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huvudkrav måste finnas med och dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att alla medverkande måste få reda på vad deras medverkan 

innebär samt på vilka villkor den sker. Medverkan sker helt frivilligt och kan avbrytas om den 

medverkande känner sig obekväm med situationen (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). 

 

Samtyckeskravet innebär att den medverkandes samtycke till att delta måste finnas. Är den 

medverkande under 15 år måste vårdnadshavarens samtycke ges. Den medverkande ska 

också, utan negativa påföljder, kunna avbryta sin medverkan när som helst (Vetenskapsrådet 

2002, ss. 9-10). 

 

Dessa krav tillämpades i olika led under arbetet med undersökningen. Missivbrevet (se bilaga 

1) skrevs och skickades ut till elevernas vårdnadshavare där de medverkande fick information 

om undersökningen samt därefter möjlighet att ta ställning till ett deltagande. Eleverna själva 

hade också rätt till att säga nej till att vara med, även om föräldrarna tackat ja. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att obehöriga personer inte ska få del av information som 

kommit in vid undersökningen. Deltagarnas integritet och privatliv ska skyddas 

(Vetenskapsrådet 2011, ss. 67-69). I arbetet nämndes inga namn på eleverna och skolan 

benämndes som en skola i Västra Götaland. Vid beskrivningen av urvalet beskrevs vår 

urvalsgrupp som funnen genom kontakter som förvärvats genom högskolan i Borås vilket 

gjorde det svårare att lokalisera deltagarna. 

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som kommer fram i undersökningen inte får användas i 

kommersiellt bruk eller i andra syften (Vetenskapsrådet 2002, s. 14). Allt material som kunde 

vara till skada för nyttjandekravet förstördes efter studiens slut för att det inte skulle komma 

ut på något sätt. 

Analys och bearbetning 

I bearbetningen av materialet användes Words funktioner för diagram. Matriserna 

sammanställdes och fördes sedan in i stapeldiagram. Words funktion för att sammanställa 

stapeldiagram var sammankopplat med Excel, där de framräknade variablerna skrevs in. För 

varje fråga fanns ett stapeldiagram där både som haft boksamtal och högläsning fanns 

representerade. Då det var få deltagare i studien var stapeldiagram ett användbart och tydligt 

sätt att redovisa på. I varje kategori av stapeldiagrammen gjordes en kortfattad 

sammanfattning från bedömningsmallen för att läsaren överskådligt skulle kunna se vilka 

kriterier som fanns för varje fråga. 

 

För en slutgiltig jämförelse användes ett stapeldiagram där alla svar från de två olika 

grupperna sammanställdes genom att räkna samman alla ja-svar från boksamtalen och lägga 

under en stapel, alla till viss del-svar och lägga under en stapel och så vidare. I 

stapeldiagrammet syntes det sedan tydligt skillnaden mellan boksamtal och högläsning. 

Därefter kategoriserades elevernas svar på frågorna in utefter forskningsfrågorna. Där 

benämndes rubrikerna som: Förståelse av innehållet, läsa mellan raderna och koppla till egna 

erfarenheter. För att förstärka validiteten i diagrammen användes citat från intervjuerna med 

eleverna. 
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Berätta om innehållet 

Ja, med beskrivande språk Ja, men utan beskrivande språk Kan inte berätta 

RESULTAT 
Nedan redovisas resultatet av det insamlade materialet från boksamtalen och tillfällena för 

högläsning. Resultatdelen följer en struktur som utgår från de tre forskningsfrågorna. 

Rubrikerna för indelningen av forskningsfrågorna är: Förståelse av innehållet, läsa mellan 

raderna och koppla till egna erfarenheter. Under dessa kategorier finns de olika 

intervjufrågorna preciserade. För varje intervjufråga finns ett stapeldiagram som visar svaren 

från boksamtalen och högläsningen. Kategorierna är tillverkade från bedömningsmallen (se 

bilaga 4) och visar en kort sammanfattning av kriterierna för varje fråga.  

Förståelse av innehållet 

Kan du berätta vad boken handlade om? 

Stapeldiagrammet (se figur 1) visar att något fler av de som haft boksamtal kunde beskriva 

vad boken handlade om på ett mer utvecklat sätt. En av eleverna som haft boksamtal sa: ” En 

flicka som heter Stina och hennes morfar, de hälsade på Stortruten, han hade namnsdag. De 

hälsade på honom och väckte honom och sa att dom hade honungsmackor, sen festade dom 

och sen minns jag inte mer”. Av de som kunde berätta något kortfattat sa en av dem: 

“Stortruten, baljan, och hon gjorde en båt, skattkista, honungsmedaljen och om sängen och 

morfar som sa jasså”. En annan elev som haft högläsning sa: “Det var honungsmackor med. 

Den handla om Stortruten”. Lika många i båda grupperna kunde inte berätta något om vad 

boken handlade om.  

 

N=18 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Figuren visar i vilken utsträckning de som haft boksamtal eller högläsning kan återberätta innehållet. 
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Fick du några bilder i huvudet när du hörde boken läsas? 

Stapeldiagrammet (se figur 2) visar att lika många som haft högläsning och boksamtal kunde 

berätta om sina inre bilder på ett beskrivande sätt. En av eleverna sa: “Stortruten såg ut som 

att han visslade när han kom upp ur sängen, i min bild i huvudet”. En annan elev sa: “När 

han hade baljan, tänkte jag att han åkte på havet och det var massa vågor”. De flesta av de 

som endast hade högläsning uppgav att de såg bilder i huvudet, men inte kunde beskriva dem. 

Av de som hade boksamtal uppgav något färre samma sak. Bland de som hade boksamtal 

uppgav flera att de inte fick några bilder i huvudet när de hörde boken läsas, endast två av de 

som inte hade boksamtal uppgav samma sak. 

 

N=18 

 
Figur 2: Figuren visar i vilken utsträckning de som haft boksamtal eller högläsning kan beskriva eller har haft 

inre bilder. 
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Läsa mellan raderna 

 

Hur tror du det kommer sig att Stortruten hade blanka ögon och låg i sin säng när de 

kom för att hälsa på? 

Lika många som hade och inte hade boksamtal hade ingen uppfattning i frågan (se figur 3). 

Bland de som hade boksamtal var det flera som redogjorde för relevanta förslag. Endast en 

person av de som bara hade högläsning redogjorde för relevanta förslag. En elev sa: “Han var 

ledsen för att han kanske inte har några kompisar”. En annan elev sa: “Han var ledsen och 

trött och då brukar man ha blanka ögon”. De flesta av eleverna som endast hade högläsning 

och några av eleverna som hade boksamtal, redogjorde för en teori de inte motiverade. En av 

eleverna sa: “Han var ledsen”. 
 

N=18 

 
Figur 3: Figuren visar i vilken utsträckning de som haft boksamtal eller högläsning kan läsa mellan raderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Boksamtal Högläsning 

Varför hade Stortruten blanka ögon? 

Eleven motiverar sin teori Eleven har en teori men redogör ej Eleven har ingen teori 



 

19 

 

Vad tänkte du om Stortrutens berättelse? 

Bland de som hade boksamtal var det mer än hälften som presenterade relevanta idéer, läste 

mellan raderna och reflekterade kring Stortrutens berättelse (se figur 4). Bland de som hade 

högläsning var det två personer som gjorde detta. En av eleverna sa: “Han ljög och att han 

bara ville lägga till någonting och ville bara säga något roligt och så”. Eleven fick igång en 

diskussion kring ämnet där fler i gruppen uttryckte sitt ogillande samt funderade på om 

Stortruten faktiskt varit med om allt han berättar om. En annan elev sa: “Den där om att han 

var i en balja tror jag inte var sant för jag tror det kan vara en badbalja och sedan tog han en 

annan balja”. Bland dessa elever var det mer än hälften som hade en tanke kring Stortrutens 

berättelse som de inte beskrev. Två av eleverna som hade boksamtal hade en tanke kring 

Stortrutens berättelse som de inte beskrev. En av eleverna sa: “Dom är lite bra”. En annan 

elev sa: “Konstiga”. Sammanlagt fyra elever från alla grupper kunde inte redogöra för något. 

 

N=18  

 
Figur 4: Figuren visar i vilken utsträckning de som haft boksamtal eller högläsning kan beskriva sina tankar och 

åsikter om sagans innehåll. 
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Hur tror du det kommer sig att Axel kallas för Stortruten? 

 

En av eleverna som hade boksamtal och tre av eleverna som hade högläsning kopplade 

namnet Stortruten till att Axel pratar mycket (se figur 5). En elev sa: “Han pratar mycket”. 

En annan elev sa: “För att han var stor eller det var kanske för att ha pratade mycket och då 

säger dom liksom håll truten”. De flesta av eleverna som hade boksamtal och två av eleverna 

som inte hade boksamtal hade en annan teori om Stortrutens namn. En elev sa: “Han hade 

stor näsa och så va han ganska lång”. Fyra av eleverna som inte haft boksamtal och två av 

eleverna som haft boksamtal hade ingen teori alls kring namnet.  

 

N=18 

 
Figur 5: Figuren visar i vilken utsträckning de som haft boksamtal eller högläsning ser koppling mellan Axel 

och hans smeknamn. 
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Koppla till egna erfarenheter 

 

Har du varit med om något liknande som hände i boken? 

Sex av eleverna som hade boksamtal och åtta av eleverna som hade högläsning kunde inte 

koppla någon egen erfarenhet till någon händelse i boken (se figur 6). Bland eleverna som inte 

hade boksamtal var det en av eleverna som berättade om någon händelse som inte hade en 

tydlig koppling till boken. Bland eleverna som hade boksamtal var det tre elever som tydligt 

kunde koppla en egen upplevelse till något som hänt i boken. En elev sa: “Ja för att hon 

samlade massa saker på stranden och jag samla också massa saker på stranden”. En annan 

elev sa: “Jag har åkt båt”. 

 

N=18 

 
Figur 6: Figuren visar i vilken utsträckning de som haft boksamtal eller högläsning kan koppla sagan till egna 

erfarenheter. 
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Har du varit med någon vuxen och hälsat på någon gammal person? 

Några av eleverna som hade boksamtal och en av eleverna som hade högläsning kunde mer 

utförligt berätta om något besök hos en gammal person (se figur 7). En elev sa: ”Ja det har 

jag.”. Sex av eleverna som hade boksamtal och åtta av eleverna som haft högläsning kunde 

kortfattat berätta om någon gång de hälsat på en gammal person. En elev sa: “Min 

gammelfarmor, hon är 95 år, men hon kan inte komma till något kalas, vi får åka hem till 

henne, o sen får vi presenterna då”. En annan elev sa: “Jag har gått till min granne och han 

har jag gått till själv, jag brukar få godis där”. 

 

N=18 

 
Figur 7: Figuren visar i vilken utsträckning de som haft boksamtal eller högläsning kan beskriva ett besök de 

själva gjort hos en gammal person. 
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Figur 8: Figuren visar en jämförelse mellan alla svar som redovisats i studien. 

 

Ovan i stapeldiagrammet är kategorierna döpta likadant som i matrisen (se bilaga 3) och 

bedömningsmallen (se bilaga 4). Tidigare i resultatdelen har dessa kategorier benämnts 

utifrån de kriterier eleverna uppfyllt för varje nivå. Diagrammet ovan är en sammanfattning 

av tidigare svar från eleverna. Färgerna står för samma sak i alla stapeldiagram. Vid 

jämförelsen mellan boksamtalsgrupperna och högläsningsgrupperna har de som haft 

boksamtal i större utsträckning har uppnått ja, den högsta nivån, i flera frågor (se figur 8). I 

högläsningsgrupperna är det fler endast uppnått nej, den lägsta nivån, i flera frågor. I alla 

grupper hamnade de flesta svaren i kategorin till viss del, medelnivån (se bilaga 4).  
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DISKUSSION 
I detta kapitel presenteras vår diskussion om resultat och metod. Därefter tas de didaktiska 

konsekvenserna upp samt slutsatser och förslag på hur området kan utvecklas vidare. 

Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras resultatet från den genomförda undersökningen. 

Förståelse av innehållet 

I jämförelsen mellan boksamtal- och högläsningsgrupperna var skillnaden mycket liten när 

eleverna skulle återge bokens innehåll. Dysthe (1995, ss. 222-223) redogör för vikten av ett 

dialogiskt klassrum där samspelet mellan elever och lärare bygger på dialog. Dagens skola är 

menad att vara dialogisk, trots det lever den monologiska traditionen kvar där läraren för 

diskussionen själv. I denna undersökningsfråga kan därför gamla traditioner av att kunna 

återberätta en bok spela in i resultatet. Eleverna är möjligen vana vid att kunna återberätta en 

bok på ett visst sätt och har kanske redan metoder för detta. En möjlighet är precis som 

Eriksson (2002, ss. 4-15) beskriver att eleverna kan ha en rädsla för att svara fel och vill 

kanske därför svara det de tror läraren vill höra. De kan också vara osäkra när en person de 

inte känner ställer frågor till dem. Eleverna kan då bli osäkra på situationen och vad de borde 

svara för att prestera bra, vilket möjligen gör att de håller tillbaka kunskap. Säljö (2014, ss. 

297, 303, 305-306) redogör för Vygotskijs teori om att kommunikationen är det som utvecklar 

vårt tänkande. Det är de förmågor som även utvecklar vårt tänkande, vår fantasi och vårt 

avancerade minne. Till en början kan scaffolding vara ett bra verktyg för att sedan minska när 

eleverna blir allt säkrare i sina kunskaper. Då eleverna som hade boksamtal inte tidigare övat 

specifikt på att återge text under boksamtalet och inte heller fått några verktyg för detta under 

boksamtalet, finns möjligheten att boksamtalet i sig inte hade någon effekt på elevernas 

förmåga att återberätta en text. Detta kan innebära att eleverna som hade boksamtal och de 

som hade högläsning hade samma förutsättningar för att klara av detta moment, då eleverna 

kan ha övat på och fått verktyg för detta på annan väg, till exempel i tidigare undervisning i 

deras respektive klasser.   

 

Bakhtin (1981, ss. 281-282) beskriver att kunna återge en text muntligt, inte är samma sak 

som att förstå en text. För att förstå en text krävs det en reaktion på texten. På samma sätt 

beskriver Chambers (2014, ss. 15-24) att förståelse av en text inte enbart innebär avkodning 

utan kräver en reaktion. Med dessa tankar som grund går det att se att boksamtalet, som 

Chambers till stor del riktat mot att utveckla läsförståelsen hos eleverna, kanske inte har så 

stor effekt på elevernas förmåga att återge innehållet i boken. En koppling till egna tankar 

eller upplevelser är nödvändig för att uppnå förståelse. Chambers (2014, ss. 142-146) 

beskriver boksamtalet som mer än att eleverna bara berättar för varandra om vad de läst. Detta 

kan vara en möjlig förklaring till att boksamtalet inte påverkat förmågan att återberätta boken 

hos de elever som deltagit i boksamtalet nämnvärt. Enligt resultatet har boksamtalet ingen 

effekt på detta. Då syftet med boksamtalet främst är att förbättra elevernas förståelse av 

innehållet är det rimligt att elevernas förmåga att endast återge texten utan att reflektera över 

den inte påverkas.  

 

Då eleverna skulle beskriva sina eventuella inre bilder blev det svårt för dem. Diagrammen 

visar att de som hade högläsning i större utsträckning kunde beskriva en eventuell inre bild. 

En möjlig orsak till detta kan vara att eleverna inte fått tidigare verktyg för att använda sig av 

inre bilder. Langer (2005, s. 29) beskriver litterära föreställningsvärldar som att eleverna 

måste passera olika stadier för att få en kritisk analys av en bok. I den här undersökningen når 
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troligen eleverna endast till nivå ett i den litterära föreställningsvärlden och därför finns 

möjligheten att de därför inte förstår innehållet helt och därmed inte kan bygga en inre bild.  

 

Säljö (2014, ss. 297, 303, 305-306) beskriver Vygotskijs idé om att kommunikation med 

andra hjälper oss att utveckla förmågor som till exempel fantasi. Resultatet i undersökningen 

stödjer inte teorin om detta, då eleverna som haft boksamtal och därmed kommunicerat kring 

det de läst uppvisade mindre förmåga att beskriva vilka inre bilder de sett. Under boksamtalet 

ställdes en fråga som handlade om inre bilder. Några elever kunde då beskriva en inre bild 

som de sett framför sig medan boken lästes. Säljö (ibid), nämner även Vygotskijs tankar kring 

scaffolding, där eleverna lär av varandra. I det här fallet har inte heller det haft någon 

nämnvärd effekt på eleverna i boksamtalsgrupperna. De elever som vid första frågan kunde 

svara på frågan om inre bilder är också de elever som andra gången kunde svara på frågan. 

Kanske hade resultatet sett annorlunda ut om eleverna under en längre period deltagit i 

boksamtal och därmed under en längre period till exempel hört hur klasskamraterna svarar på 

frågan om inre bilder. Det finns även en möjlighet att gå igenom med eleverna vad inre bilder 

innebär skulle göra att eleverna reagerar annorlunda på frågan. Det finns en risk att de inte 

förstår fullt ut vad en inre bild innebär. 

Läsa mellan raderna 

När det gällde att läsa mellan raderna syntes en stor skillnad mellan de som hade boksamtal 

och de som endast hade högläsning. De som hade boksamtal kunde mer utförligt och med ett 

nyanserat språk beskriva saker som inte stod uttalat i texten. De gjorde kopplingar mellan 

händelser i texten och gjorde egna slutsatser, exempelvis om varför Stortruten var ledsen. 

Som Chambers (2014, s. 136) beskriver är det viktigt i ett samtal att utbyta frågetecken kring 

en text och att diskutera dem för en bättre förståelse av texten. När de elever som hade 

boksamtal samtalade kring boken bidrog de med tankar och funderingar de hade som 

fångades upp och diskuterades. Sådana diskussioner bidrog troligen till en större förståelse av 

textens innehåll. Eleverna hjälpte varandra att se olika sammanhang i texten. De elever som 

endast hade högläsning kunde komma på olika lösningar men dessa var inte alltid förankrade i 

textens innehåll. Att dessa elever inte fick ta del av varandras tankar gjorde troligen att de inte 

såg nya perspektiv eller kopplingar från boken. Vår undersökning tyder på att boksamtal leder 

till en högre förmåga att läsa mellan raderna och dra slutsatser av texten. Alexander, 

Hennessey, Murphey, Soter och Wilkinson (2009, ss. 740-761) kommer i sin undersökning 

fram till samma sak, att samtala om böcker överlag leder till att förbättra elevernas förmåga 

till läsförståelse och förmåga att dra slutsatser.  

 

Chambers (2014, ss. 136-140) beskriver att utbyta entusiasm och frågetecken är två 

av boksamtalets tre ingredienser. Under boksamtalen i vår studie, började eleverna med att 

berätta vad de gillade och inte gillade med boken. Redan under det här tidiga stadiet i 

boksamtalet började några elever ta upp viktiga delar av berättelsen som låg till grund för den 

fortsatta diskussionen. En elev i en av boksamtalsgrupperna började med att genast uttrycka 

sitt ogillande över att Stortruten ljög i sina berättelser. Vid detta uttalande började även de 

andra eleverna i boksamtalsgruppen fundera över om det faktiskt kunde vara så att Stortruten 

ljög. De började fundera över hur sannolikt det faktiskt var att Stortruten varit med om de 

äventyr han berättade om. Här gick det tydligt att se hur samtalet hade effekten att eleverna 

hjälpte varandra att förstå innehållet i texten. Flera elever hjälpte varandra att se frågetecken 

och sammanhang i texten, vilket kan ha bidragit till att en stor andel av de som haft boksamtal 

kunde presentera relevanta funderingar och läsa mellan raderna, då de svarade på frågan Vad 

tänkte du om Stortrutens berättelser? I den andra boksamtalsgruppen har det också en elev 

som reagerade på att Stortruten ljög, men där lyssnade inte de andra och kom istället med 
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egna teorier som de sedan diskuterade med varandra. Lundkvist (2009, ss. 15-21) beskriver 

boksamtalet enligt Chambers metod på ett liknande vis, där elever på olika nivåer i 

läsförståelse, drar nytta av varandra och alla deltagares tankar hjälper eleverna att tillsammans 

dra slutsatser och läsa mellan raderna.    

 

I frågan om varför Axel kallas för Stortruten hade dock de som hade haft högläsning bättre 

resultat än de som haft boksamtal. En möjlig förklaring till detta kan vara att eleverna inte 

stött på uttrycket truten tidigare och att då de elever som hört uttrycket tidigare kan göra en 

bättre koppling är de som inte hört det tidigare. Flera av eleverna uttryckte att de trodde att 

Axel kallas för Stortruten på grund av hans stora näsa, som syns på bilderna i boken. Dessa 

svar bidrar till teorin om att ordet trut var obekant för eleverna. Bland de som förstod att det 

berodde på att Axel har en stor trut, alltså pratar mycket vitt och brett, var det några elever 

som kopplade till uttrycket: Håll truten. 

Koppla till egna erfarenheter 

När de gäller att koppla till egna erfarenheter visar diagrammen att de som haft boksamtal i 

större utsträckning kunde berätta nyanserat om något de själva varit med om som de kunde 

koppla till texten. Resultatet visar även att detta var svårt för många elever, både i boksamtal- 

och högläsningsgrupperna. Även i Alexander, Hennessey, Murphey, Soter och Wilkinson 

(2009, s. 740-761) framgår det att amerikanska elever har svårigheter med att koppla egna 

erfarenheter till texten. Men när eleverna fick den mer specifika frågan Har du varit med 

någon vuxen och hälsat på någon gammal person? kunde fler svara, dock inte speciellt 

ingående i högläsningsgrupperna. I boksamtalsgrupperna kunde dock några fler svara mer 

utförligt.  

 

Chambers (2014, ss. 138-140) tar upp vikten av att utbyta kopplingar och att eleverna kopplar 

text-till-själv, text-till-världen eller text-till text. Detta för att förstå texten på ett djupare plan. 

I vår undersökning går det att utläsa att eleverna som haft boksamtal och under detta samtal 

fått öva på att koppla innehållet i boken till sig själva, både i högre grad kunde läsa mellan 

raderna och koppla sina egna erfarenheter till boken på ett relevant sätt. Detta kan bero på att 

eleverna genom boksamtalet och den stöttning de fått där fått en förberedelse och en övning 

på att koppla innehållet till sig själva. Detta resultat stöds även av Tengberg (2011, s. 271) 

som beskriver hur eleverna under samtal om texten kunde koppla allt fler delar till egna 

erfarenheter. 

Slutdiskussion 

Under boksamtalet fick eleverna möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter i ett socialt 

sammanhang. Alla elever, oavsett kunskapsnivå, fick möjlighet att bidra till samtalet på olika 

sätt. Detta utvecklar både de sociala färdigheterna och sina kunskaper (Wiebe, Ruth & Carol 

2005, s. 53). I experimentgruppen fanns en samtalsrunda som gjorde att alla elever fick 

komma till tals. Gladstone, Turci och Wigfield (2016, ss. 190-192) nämner vikten av att inte 

fokusera på att jämföra högpresterande och lågpresterande elever. Varje elev behöver 

självförtroende för att skapa motivation och utveckla läsförståelsen. På samma sätt uttrycker 

Tengberg (2011, ss. 232-256) att eleverna, genom att diskutera med varandra, får möjlighet att 

ta del olika perspektiv på texten och lära av varandra. I studien var det viktigt att alla fick 

delta på lika villkor och att lyssna på allas förslag utan att värdera dem. 

 

Lundkvist (2009, ss. 15-21 ) beskriver i sin undersökning att lärare uttryckt att boksamtal 

gynnar de elever som har lättare för att uttrycka sig i tal än i skrift. I vår studie av 

boksamtalets effekter deltog de flesta elever i boksamtalet och visade inga märkbara tecken på 
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att tycka det var jobbigt. Det fanns dock några elever som tydligt visade att de tyckte det var 

jobbigt att uttrycka sig och prata, såväl i grupp som två och två. Värt att tänka på är att dessa 

elever kanske istället har eller i framtiden kommer att ha lättare för att uttrycka sig i skrift än i 

tal. Då studien inte undersökte detta är det svårt att uttala sig om dessa elever hade gett mer 

svar i skrift, men det går att misstänka att det finns en möjlighet att dessa elever håller inne 

mer kunskap än de visar i en samtalssituation. Dessa elevers behov bör också mötas. 

Lundkvist (2009, ss. 15-21 ) tar upp vikten av att blanda skriftliga uppgifter med boksamtal.   

 

I jämförelsen mellan boksamtalsgrupperna och högläsningsgrupperna går det att se att de 

elever som haft boksamtal i större utsträckning har uppnått ja, den högsta nivån i flera frågor. 

I högläsningsgrupperna är det fler som endast uppnått nej, den lägsta nivån i flera frågor. I 

alla grupper hamnade de flesta svaren i kategorin till viss del, medelnivån. Sammanlagt går 

det ändå att se att boksamtalet har bättre resultat i sin helhet än högläsningen. Dessa resultat 

kan bero på att boksamtalsgrupperna har fått diskutera boken mer och utbyta tankar med 

varandra. I relation till vårt syfte Att undersöka om boksamtal bidrar till en bättre 

läsförståelse i årskurs ett går det att göra antagandet att boksamtal i vissa avseenden kan bidra 

till en bättre läsförståelse. I relation till Damber, Samuelsson och Taube (2012, ss. 340-357) 

framgår det att klasser som haft samma lärare i alla tre år hade högre resultat i 

läsförståelsetester. Detta kan vi relatera till vår studie där en möjlig anledning till att vissa 

frågor har låga resultat är att de inte är vana vid metoden och fått de verktyg de behöver ha för 

att genomföra på bästa sätt. Skulle vi gjort detta med dem under en lång tid skulle de troligen 

funnits möjlighet att utveckla deras verktyg och därmed kanske fått ett högre resultat. 

 

Den tydligaste skillnaden som går att finna mellan eleverna som haft boksamtal och eleverna 

som inte har haft boksamtal är att de elever som haft boksamtal i större utsträckning uppvisat 

en förmåga att läsa mellan raderna och förstå texten på ett djupare plan. Eleverna kunde i 

större utsträckning motivera sina ståndpunkter och förstod sammanhang i boken. Under 

boksamtalen hjälptes eleverna åt att gemensamt förstå texten. Chambers (2014, ss. 142-146) 

beskriver vikten av att alla i samtalsgruppen hjälps åt att bidra med sin del och tillsammans 

skapa en gemensam förståelse. Även Lundkvist (2009, ss. 15-21 ) beskriver boksamtalet som 

ett problemlösande samtal och poängterar vikten av alla deltagares medverkan. Att eleverna i 

boksamtalsgruppen fick delta i ett sådant sammanhang kan vara anledningen till att deras 

goda resultat i frågorna som syftade till att läsa mellan raderna. 

Metoddiskussion 

Valet av metoden experimentell studie var ganska självklart från början, även om detta var en 

ny metod för oss. Upplevelsen var att metoden var lämplig, eftersom det blev ett tydligt sätt 

att se resultaten på. Vid val av en annan metod hade endast någon annan persons, till exempel 

lärarens tankar och åsikter kring ämnet kommit fram, vilket inte hade uppfyllt 

undersökningens syfte. Under arbetets gång var det ingen elev som föll bort. Ett problem med 

undersökningen kan vara att eleverna inte var bekanta med vissa av de begrepp som var 

centrala för undersökningen, till exempel inre bilder. En tanke är att det hade varit fördelaktigt 

om de elever som deltog i boksamtalet haft någon lektion innan undersökningen kring hur ett 

boksamtal fungerar och vilka begrepp samt verktyg som används. Det är möjligt att resultatet 

bör ifrågasättas, då det kan ha påverkats av dessa faktorer. Om eleverna haft mer förkunskap 

kunde ett möjligt resultat varit att några av de elever som inte kunde svara på vissa frågor, 

kanske haft ett svar. Till exempel kan det ha funnits elever som fick inre bilder, men inte 

kunde förklara det, då de inte förstod begreppet.    
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De frågor som ställdes under boksamtalet hade kunnat vara något mer varierade, då två av 

frågorna var ganska lika, vilket gjorde att eleverna gav samma svar på båda frågorna. En 

önskan hade varit att ha mer frihet kring vad som diskuteras under boksamtalet. Att 

boksamtalen skulle utformas så lika som möjligt, där frågorna inte kunde ändras efter hand, 

var något begränsande då eleverna gärna ville prata om specifika delar som intresserade dem. 

I efterhand hade detta troligen kunnat fungera. De intervjufrågor som användes efter 

boksamtalet kändes relevanta och fungerade bra för syftet. De flesta eleverna verkade förstå 

frågorna och kunde ge svar som till stor del var relevanta. Till intervjufrågorna hade en 

bedömningsmall framställts, som även den fungerade bra och underlättade arbetet.  

 

Valet att spela in intervjuerna visade sig vara värdefullt, då det fanns möjlighet att gå tillbaka 

och bedöma svaren efter bedömningsmallen flera gånger för att fastställa validiteten. En risk 

som fanns var att eleverna skulle störas och bli nervösa av inspelningen. Detta var dock inget 

vi upplevde.   

 

Sammanfattningsvis är vi nöjda med den metod som valts och de redskap som använts. En 

experimentell studie ansågs även efter arbetet vara den mest lämpliga metoden för att 

undersöka syftet. Under studiens gång har vi lärt oss mycket om vad det innebär att göra en 

experimentell studie och de olika delarna som ingår i metoden. 

Didaktiska konsekvenser 

Genom studien har vi konstaterat att boksamtal är en metod som måste upprepas flera gånger 

för att den ska bli så bra som möjligt. En teori är att eleverna behöver vänja sig vid metoden 

samt få verktyg till metoden. I sökandet av tidigare forskning går det att se en brist på nyare 

och lättillgänglig forskning kring användandet av boksamtal. Upplevelsen är också att det 

finns en brist på kritiska granskningar av Chambers metod kring boksamtal.  

 

Vid fortsatta studier kring boksamtal skulle vidare studier av boksamtalets påverkan på 

läsförståelsen vara intressant. En utvecklad studie som belyser skillnaderna mellan elever som 

har och inte har boksamtal under en längre tid, där eleverna som har boksamtal får en 

tydligare genomgång av vad det innebär och har tid att ta till sig och förstå konceptet, samt få 

med sig alla uttryck och verktyg. En sådan studie kräver mycket tid och det behövs därför en 

längre tid avsatt för ett sådant arbete. Även eleverna som deltar i studien behöver vara 

tillgängliga under en längre tid. En sådan studie skulle visa en bredare bild av boksamtalets 

effekter, där elevernas framsteg kan dokumenteras.  

 

Som klasslärare finns det möjlighet att på egen hand eller tillsammans med arbetslaget 

använda sig av boksamtal och även dokumentera elevernas framsteg, samt upplevelser från 

boksamtalssituationerna. Resultatet i undersökningen indikerar att boksamtalet har positiva 

effekter på elevernas läsförståelse, förmåga att läsa mellan raderna och reflektionsförmåga. 

Detta kan indikera att boksamtal är en bra metod att arbeta med och utveckla tillsammans med 

eleverna i klassrummet.  

 

I de tidiga årskurserna bedömer vi att det var rätt beslut att begränsa boksamtalet och 

utelämna några av de mer komplexa delarna, som går ut på att eleverna kopplar samman 

innehållet. Baserat på elevernas respons på boksamtalet finns en stor risk att de inte skulle ha 

orkat med att vara koncentrerade under hela den processen. Vid ett första tillfälle kan även 

dessa delar vara en aning för komplexa. Då elevernas vana vid boksamtal, läsvana och 

läsförståelse utvecklas kan boksamtalet gradvis genomföras med allt fler delar, för att ge ett så 

bra resultat som möjligt. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 

Missivbrev till vårdnadshavare 

Hej 

 

Läsning och läsförståelse är något som är grundläggande i elevers undervisning. Därför bjuder 

vi in ditt barn att delta i en undersökning. 

 

Syftet med undersökningen är att se om boksamtal bidrar till en bättre läsförståelse hos elever 

i årskurs ett. De elever som deltar i undersökningen kommer att delas in i två grupper. Den 

ena gruppen får samtala kring en bok som läses högt, medan den andra gruppen endast får 

boken uppläst. Vi kommer sedan att ställa frågor om bokens innehåll. Ljudupptagning från 

samtalen med eleverna kommer att ske. Dessa ljudfiler kommer inte att publiceras eller 

användas offentligt. Filerna raderas när arbetet är färdigt. Elevernas resultat kommer 

naturligtvis vara anonyma och resultaten kommer inte ingå i deras vanliga omdömen i skolan. 

Materialet kommer att användas i ett examensarbete som handlar om detta ämne. Vi som 

genomför undersökningen och skriver examensarbetet studerar grundlärarprogrammet vid 

Högskolan i Borås. 

 

Vi följer de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet tagit fram. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Du som 

vårdnadshavare har rätten att antingen samtycka till att ditt barn är med eller neka till det. Ditt 

beslut kommer självklart respekteras. Uppgifter om personer och skola kommer inte 

framkomma och informationen används endast för forskningens syfte. 

Ditt barns deltagande i vår undersökning är mycket värdefullt. Vi skulle uppskatta om vi kan 

få ditt medgivande genom blanketten, senast onsdag 16 november. 

 

Välkommen att kontakta oss om du har frågor. Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Emma Forsberg                                                           Josefin Wenander 

Tel: XXXX                                                       Tel: XXXX 

E-post: XXXX@student.hb.se                                 E-post: XXXX@student.hb.se 
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Bilaga 2 

 

Frågor till boksamtal “ Stina och Stortruten” 
 

Visa bokens framsida: 
 Vad tror ni boken kommer handla om? 

Läs boken 

Diskussion om boken: 
 Har du läst boken förut? 

 Fanns det något i boken du gillade eller inte gillade? 

 Var det något du funderade på eller undrade medan vi läste boken? 

 Fanns det något i boken du inte riktigt förstod? 

 Har du varit med om något liknande tidigare? 

 Fick du några bilder i ditt huvud när vi läste boken? 

- Var tror du boken utspelar sig?  

  



 

 

 

Bilaga 3 
Namn:________________________________                     Boksamtal:___   Högläsning:___ 
 
Minns de frågorna: 

Frågor Ja Till viss 
del 

Nej Ingen 
data 

Kan du berätta vad boken handlade om?     

Fick du några bilder i huvudet när du hörde boken läsas?     

Hur tror du det kommer sig att Stortruten hade blanka ögon 

och låg i sin säng när de kom för att hälsa på? 

    

Vad tänkte du om Stortrutens berättelser? 

 

    

Hur tror du det kommer sig att Axel kallas för Stortruten?     

Har du varit med om något liknande som hände i boken? 

 

    

Har du varit med någon vuxen och hälsat på någon gammal 

person? 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

  



 

 

 

Bilaga 4 

Bedömningsmall för boksamtal 
 

Ingen data: Det innebär att eleven antingen har fått avbryta eller svaren inte kommit in på 

annat sätt. 

 

Kan du berätta vad boken handlade om? 
 

Ja: Eleven berättar med inlevelse och beskriver exempelvis detaljer, känslor, färger. 

Till viss del: Eleven kan berätta vad boken handlar om men använder sig inte av ett mer 

beskrivande språk. 

Nej: Eleven kan inte berätta vad boken handlade om. 

 

Fick du några bilder i huvudet när du hörde boken läsas? 
Ja: Eleven beskriver sina inre bilder. 

Till viss del: Eleven hade inre bilder men kan inte beskriva dem så mycket mer. 

Nej: Eleven hade inga inre bilder alls. 

 

Hur tror du det kommer sig att Stortruten hade blanka ögon och låg i sin säng när de 

kom för att hälsa på? 
 

Ja: Eleven redogör för egna relevanta och utvecklade teorier, till exempel att Stortruten är 

ensam och känner sig ledsen. Eleven kan motivera sin teori och läsa mellan raderna.   

Till viss del: Eleven redogör för en teori, men kan inte motivera den och har inte läst mellan 

raderna. 

Nej: Eleven har inga teorier.   

 

Vad tänkte du om Stortrutens berättelser? 
Ja: Eleven beskriver relevanta tankar om Stortrutens berättelse och reflekterar kring dem. 

Eleven läser mellan raderna. Ett exempel är att eleven förstår att Stortruten ljuger. 

Till viss del: Eleven har någon tanke om Stortrutens berättelse men beskriver dem inte så 

mycket mer. 

Nej: Eleven har inget att säga om Stortrutens berättelse. 

 

Hur tror du det kommer sig att Axel kallas för Stortruten? 
 

Ja: Eleven har förstått kopplingen att Axel kallas för Stortruten eftersom han “har en stor 

trut”, alltså berättar många historier, eleven kan även göra kopplingen till att fågeln storstrut 

befinner sig vid kusten, precis som Axel.  

Till viss del: Eleven har egen annan teori om varför Axel kallas Stortruten.  

Nej: Eleven har ingen teori.    

 

 

Har du varit med om något liknande som hände i boken? 
Ja: Eleven drar paralleller mellan något som hänt dem själva till något i boken. Kopplar Text-

mig/Text-världen 

Till viss del: Eleven kan berätta om något som hänt men det finns ingen tydlig koppling till 

boken. 

Nej: Eleven kan inte koppla texten till något. 



 

 

 

 

Har du varit med någon vuxen och hälsat på någon gammal person? 
 

Ja: Eleven berättar med ett målande språk om någon gång de hälsat på en gammal person, 

alternativt beskriver någon annan de hälsat på om de inte besökt någon gammal person. 

Eleven kopplar boken till den egenupplevda händelsen.  

Till viss del: Eleven berättar kortfattat om någon gång de hälsat på någon. Eleven använder 

inte målande språk.  

Nej: Eleven kan inte berätta något.  
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