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Abstract  

English title: To work with fiction - a study on the teacher's approach to reading aloud and 

booktalks 

Author: Katarina Jovanovic, spring term of 2016 

Supervisor: Per Ledin 

 

The purpose of the study is to investigate how four teachers are working with literature by 

reading aloud and by booktalk. When it comes to reading out loud, i’m curious of how and 

why the teachers choose to use books for reading aloud and how these books can be 

connected to the discussions of literature. I also want to find out how the teachers use the 

discussions of literature and which various discussions of literature that are used in teaching. 

The study involved four teachers from different schools who worked in third grade. I went 

about it methodically and chose four educators that I observed and interviewed. I observed 

four different reading aloud moments and booktalks made by each teacher. During the 

observations, I assumed four different booktalks, the teaching hearing, the text interpretive 

booktalk, the culture and norm- oriented booktalk and the informal booktalk ( Hultin 2006). I 

also took from the models Reciprocal Teaching (RT) and Questioning the Author (QtA) 

(Reichenberg och Emanuelsson 2014). In the survey, I assumed from the socio-cultural 

perspective that is advocated by Lev Vygotsky, and had a focus on zone of proximal 

development. The investigation has shown that all four teachers choose books based on what 

is current in their class, i.e. books that students can connect to their experience and reflect and 

discuss the plot. Half of the teachers are interested to venture out into the new world of 

literature, i.e. read aloud new fictions for the students. While the remaining two believes that 

classical literature are the favorites. The study has also shown that the teachers, most of the 

time, use the teaching hearing, the text interpretive booktalk and the cultural norms and 

orientation booktalk to check the students understanding of the text , reflect, discuss and 

analyze what they hear and to connect with their experiences with the book. The teachers use 

the Reading class in their teaching, which is based on the models RT and QtA, as help to get 

the discussion started during the discussion of literature . 
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1. Inledning och bakgrund  
Vi lever i en språklig värld, där varje individ ska få möjlighet att samtala samt uttrycka sig på 

många olika sätt. Mitt intresse för högläsning och boksamtal väcktes under min 

verksamhetsförlagda utbildning där vi hade i uppgift att läsa högt och ha boksamtal för 

eleverna. Till min stora förvåning märkte jag att många pedagoger inte har tid att bearbeta de 

lästa böckerna och nästan struntar i det. Eleverna får ibland rita en bild av det de har läst men 

ingenting annat. 

Högläsning och boksamtal ger eleverna möjlighet att tänka, reflektera och kommunicera med 

läraren och med sina klasskamrater. Boksamtal är ett bra sätt att arbeta tillsammans med sina 

elever för att fördjupa och utveckla läsupplevelser. Den ger även eleverna bekräftelse och 

respons under och efter läsningen. Under boksamtalet kommer barnen att utvecklas som 

läsare genom att lära sig att förstå ”svåra” böcker och även hitta motivation till att läsa. Här 

får eleverna möjlighet att gemensamt hitta lösningar och få fler perspektiv om en bok. Genom 

att eleverna får tillgång till en social interaktion, får de möjlighet att kunna argumentera, 

diskutera samt lyssna på andras åsikter av det lästa. Språket är en mekanism menar Säljö 

(2000) för att bildigt lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer och grupper. I Lgr 

11 står det att genom språket kan elever utveckla sin identitet och förstå hur andra känner och 

tänker (Skolverket 2001, s. 222).  

Forskningen visar att det inte finns så bra exempel ute i skolvärlden där litteratur och läsning 

utgör integrerande delar i undervisningen, men att det finns några undantag där 

undervisningen är socialt stödjande (Ewald 2007, s. 373). Boksamtal förekommer inte så ofta 

i skolan som man har förväntat sig (Kåreland 2015). Skolinspektionen år 2010 fann i sin 

granskning att boksamtal är väldigt sällsynta i klassrummet. De flesta pedagogerna vill och 

försöker få igång boksamtalen i klassrummet, men det slutar oftast som förhörsliknande 

samtal (Eriksson 2012).  

Karin Jönsson (2007) skriver i sin avhandling att forskning om elevers läsning av 

skönlitteratur ägnats mycket åt mellanårens barn samt tonåringar och inte så mycket om barn i 

de tidigare skolåren. Jag har valt att undersöka hur pedagogerna i grundskolans tidigare år 

arbetar med högläsning och boksamtal. Med denna forskning vill jag ta rera på hur lärarna 

bearbetar innehållet av en högläsningsbok tillsammans med eleverna ur ett sociokulturellt 

perspektiv. I Lgr 11 står det att eleverna ska få möjlighet att skapa och bearbeta texter, enskilt 

och tillsammans med andra (Skoverket 2011, s.222). Det finns ett stort värde i att få 
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möjligheten att läsa olika böcker med andra och på så sätt utveckla gemenskap (Svensson 

2011). Genom att hjälpa barn att samtala om det de har läst hävdar Chambers (2011) att vi 

hjälper de även att kunna uttrycka sig om annat i livet. Anette Ewald (2007) menar att all 

läsning handlar om meningsbildande och kommunikativa förståelseprocesser. Hon nämner 

även att sköntlitterära barn- och ungdomsböcker i ett undervisningsperspektiv kan ha ett stort 

värde som kvalificerar dem som centrala kunskapskällor i elevers lärprocesser (Ewald 2007, 

s. 370-371). 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att genom observationer och intervjuer undersöka hur fyra pedagoger 

arbetar med skönlitteratur genom högläsning och boksamtal.  

1.2 Frågeställning 
- Hur och varför väljer lärarna böcker till högläsning?  

- Hur och varför använder sig lärarna av boksamtalen i skolans undervisning?  

- Vilka olika slags boksamtal används i undervisningen?  

2. Teorianknytning  
I detta kapitel kommer jag att behandla sociokulturella perspektivet som jag utgår från i min 

forskning samt begreppet proximal utvecklingszon. Jag kommer även att ta upp boksamtalets 

och högläsningens betydelse utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  

2.1 Sociokulturellt perspektiv  
I mitt självstädiga arbete har jag tänkt utgå från det sociokulturella perspektivet på lärandet 

som Lev. S Vygotskij förespråkar, vilket innebär om att barnet ingår i ett socialt och kulturellt 

sammanhang. Socialkulturellt perspektiv handlar om att lärande sker genom det sociala 

samspelet mellan människor. Vygotskij förespråkade att utvecklingen hos barnen ska ses som 

ett resultat av sociala samspel med föräldrar, lärare, syskon m.m. Genom att lära sig att 

hantera problem, kunna tolka och förstå omgivningen, utvecklar barnet språket. Språket gör 

det möjligt för barnen/eleven att ingå i sociala samspel i form av samtal med andra. Barnen 

får även möjlighet genom språket föra inre dialoger med sig själv och på så sätt utveckla 

tänkandet (Hwang & Nilsson 2011). 

Säljö (2000) menar att människor utvecklar lärande genom att delta i praktiska och 

kommunikativa samspel med andra. Vi alla har olika erfarenheter och kunskaper med oss och 

utan det hade vi inte kunnat utvecklas och tagit del av varandras kunskaper. Under boksamtal 
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får barnen uppleva samspel och gemenskap. Med hjälp av samtal i samband med högläsning 

och boksamtal kan eleverna med hjälp av pedagogernas stöd få en djupare förståelse av det 

lästa. Genom samtal kan eleverna lära sig att se boken ur flera olika perspektiv. Människor 

enligt Vygotskij kommer att ständigt utvecklas och förändras genom att ta över och ta till oss 

kunskap från våra medmänniskor i samspelssituationer (Säljö 2000, s.119).  

2.2 Den proximala utvecklingszonen 
Hwang och Nilsson (2011) skriver att Vygotskij talade mycket om en utveckling som ligger 

steget före men inte för långt från barnets nuvarande utveckling, dvs. han talade om proximal 

utvecklings zon. Proximal utveckling innebär att låta barnet/eleven möta krav och utmaningar 

som de klarar av genom ansträngning eller med hjälp av en mer erfaren person. Men kraven 

ska inte vara för höga, utan enligt Vygotskij ska den vuxne stödja och främja barnets inlärning 

och utveckling genom att sätta nya mål som barnet klarar av. Det proximala innebär vad 

barnet kan klara av på egen hand samt vad barnet klarar av tillsammans med något mer 

erfaren person. 

Vygotskij talade även om hur en lärare kan arbeta med den proximala utvecklingen. 

Pedagogen kan arbeta med att ställa följande frågor som ”Vad handlar problemet om, vad 

behöver du för att kunna lösa problemet, vad kan jag hjälpa med?”, men även kunna ge 

återkoppling. En viktig bas för utveckling enligt Vygotskij är att kunna klara av något 

tillsammans. Det kan både handla om formell och informell undervisning där barnet utvecklas 

med någon kunnigare och/eller mer erfaren person, vilket är väldigt viktiga förutsättningar för 

barnets sociala och kulturella utveckling (Hwang & Nilsson 2011, s 65-68). 

Anders Arnqvist (1993) skriver att Lev Vygotskij förklarade språket som ett socialt fenomen 

som utvecklas genom kommunikation (Arnqvist 1993, s.36). Förståelse skapas genom 

samspel och kommunikation med andra, dvs. om lärandet är kommunikation då måste man 

kommunicera för att lära. Genom att ha boksamtal skapar man djupare förståelse kring det 

lästa. Boksamtal ger eleverna en möjlighet att få möta andras tankar och föreställningar, dvs. 

tillammans kan de bygga upp en förståelse som en enskild elev inte kan nå själv (Säljö 2000). 

Vitsen med högläsning och boksamtal är att man kan skapa den proximala utvecklingszonen.  

Säljö (2000) menar att i sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och utveckling blir 

kommunikativa processer centrala. Genom kommunikation blir individen delaktig i i 

kunskaper och färdigheter. Med hjälp av samtal och genom att höra vad andra tänker blir 

barnet medveten vad som är intressesant och värdefullt. Språket ger oss människor en unik 



8 
 

förmåga att dela erfarenheter med varandra genom kommunikation. Människor har tillgång 

till att vara ifrågasättande, låna och dela information, kunskaper och färdigheter med varandra 

(Säljö 2000, s 35-37).  

Boksamtal handlar inte bara om vad vi berättar för varandra, utan det är mer komplicerat och 

mer social aktivitet än så. Chambers (2011) menar att det bästa sättet att lära någon samtala 

om böckerna är att göra det tillsammans med andra som redan vet hur man gör det, dvs. en 

erfaren person (Chambers 2011, s. 129). Det är väldigt viktigt och nödvändigt att läsa högt för 

barnen för att de ska kunna bli bra läsare. Högläsningen har ett stort värde vid 

läsinlärningsprocessen. Att sitta själv med boken är en sak, men genom att läraren högläser 

för barnen kan de skapa den proximala utvecklingszonen hos eleverna. Eleverna lär sig läsa 

genom att härma den som redan kan och så småningom tar de kontrollen och läser själva. 

Genom högläsning ”lånar” läraren ut sitt kunnande till eleverna, vilket är en viktig 

förutsättning som Lev Vygotskij kallar proximal utvecklingszon (Chambers 2011, s. 63).  

Det finns både för- och nackdelar med sociokulturellt perspektiv och den proximala 

utvecklingszonen i undervisningen. Fördelar är att genom samspel och samtal kan eleverna ta 

hjälp av varandra och utveckla sin förståelse av en bok. En till fördel är att eleverna kan med 

stöd av läraren och sina klasskamrater komma vidare med sina funderingar och reflektioner 

som hen inte kan klara av själv. Nackdelen med sociokulturellt perspektiv under boksamtalen 

är att vissa elever inte trivs lika bra att prata om sina tankar i grupp. Vissa barn kan känna sig 

obekväma och bli mer tillbakadragna än vad de redan är. Nackdelen med den proximala 

utvecklingszonen kan vara att kunskapsklyftan mellan eleverna är mindre än med lärare och 

eleven. Detta kan påverka samarbetet mellan eleverna negativt.  

3. Tidigare forskning 
Karin Jönssons (2007) avhandling heter Litteraturarbetets möjligheter - En studie av barns 

läsning i årskurs F-3. Jönsson var själv lärare i den klass hon studerade. Studien startade när 

eleverna började i förskoleklass och avslutade när de gick i årskurs 3. De centrala delar av 

studien handlar om hur elever möter texter de läser, enskilt och tillsammans. Litteraturarbetet 

som används i undervisningen diskuterades med eleverna, t.ex. samtal kring skönlitterära 

texter. Jönsson (2007) nämner i sin avhandling att elever är aktiva medskapare av innehållet i 

texterna i en social process. Undersökningen har visat att eleverna är aktiva lyssnare genom 

att kommentera, ställa frågor och vid associationer. Vid högläsning visar analysen att det var 
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svårt att fånga elevernas kroppsliga respons. Analysen av boksamtal och läsloggar visar att 

eleverna aktivt arbetar med att skapa föreställningsvärldar, dvs. förstå och skapa mening.  

Genom lärande och kommunikation med andra menar Jönsson (2007) att förståelse skapas. 

Boksamtal får eleverna att skapa en djupare mening kring böckerna. Samtalet ger även 

eleverna en potential att skapa sina egna tankar, men även möjlighet att möta andras tankar 

och föreställningar. Jönsson (2007) menar även att boksamtal hjälper eleverna att bilda 

mönster för hur de möter texter, ställer frågor till texten samt hur de ska få svar på frågorna.   

Annette Ewalds (2007)  skrev en avhandling som heter Läskulturer – lärare, elever och 

litteraturläsning i grundskolans mellanår. Det empiriska materialet som avhandlingen tar upp 

har växt fram under perioden augusti 2000 – maj 2004. Hon har använt sig av fyra 

kommunala grundskolor. Under studiens gång vill Ewald fånga de autentiska 

undervisningsprocesser samt lärarens och elevers vardagliga arbete med skönlitterära texter i 

skolan. I avhandlingen tas det upp hur lärarna väljer texter och böcker samt hur eleverna 

bearbetar sina läsupplevelser och de frågor som uppstår medan de läser. Resultatet visar att 

klassens gemensamma texter förekommer sparsamt och oftast i form av lärarens högläsning 

av en kapitelbok. Ewalds studie visar även på att hon inte ser exempel där litteratur och 

läsning utgör integrerande delar av större sammanhängande kunskapskontexter. Reflektion 

över texter och fördjupade samtal om textmöten förekommer sparsamt.   

Katarina Eriksson Barajas (2012) som är professor i pedagogik och forskare har skrivit boken 

Boksamtalets dilemman och möjligheter där hon presenterar hur samtalen mellan de olika 

lärarna och elevgrupperna går till och analyserar vad som händer i boksamtalen. 

Undersökningen som boken bygger på utfördes på en kommunal skola där 40 elever och 5 

pedagoger deltog. Det var 8 grupper, två från varje årskurs i år 4-7 var delaktiga i studien. Det 

Eriksson vill ta reda på är att hur det egentligen går till när barn pratar om böcker i skolan. 

Undersökningen visade att det är en utmaning för läraren att skapa ett perspektivöppnande 

samtal om en bok som innehåller stereotypa skildringar. Det visade sig att eleverna var djupt 

engagerade kring samtal om känslor, död, lojalitet m.m. Ett dilemma som visade sig vara att 

en stor del av tiden gick åt att schemalägga läsning och hur många sidor eleverna skulle läsa 

eller höra till nästa läsecirkelträff. Dessa tillfällen begränsade boksamtalen. 

Eva Hultin (2006) har skrivit avhandlingen Samtalsgenrer i gymnasieskolan som handlar om 

att analytiskt utskilja olika samtalsgenrer inom litteraturundervisningen. Hultin (2006) vill 

undersöka samtal om litteratur inom svenskämnet. Studien undersöker tre olika skolor i olika 
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kommuner. Programmen som hon undersökte var Industriprogrammet, Handels och 

Administrationsprogrammet samt Samhällsprogrammet. Hultin (2006) tar upp i studien fyra 

olika boksamtal. Det första är det undervisade förhöret, som handlar om att fastställa säker 

kunskap samt att kontrollera elevernas kunskap och läsförståelse. Det andra är det 

texttolkande samtalet, som innebär att analysera och tolka litteratur. Det tredje är det kultur- 

och normorienterande samtalet som handlar om att utifrån litteraturen och elevernas 

erfarenhet göra jämförelser och problematiseringar av kulturella fenomen och normer. Det 

fjärde, det informella boksamtalet, handlar om att väcka läslust genom att eleverna ger 

varandra respons på böckerna de har läst. Studien visade att alla fyra lärare som deltog hade 

olika definitioner om samtal om litteratur. Samtalsgenreanalysen visar att interaktionsmönster 

i klassummet får sin betydelse av kommunikativa komplexitet. Den visar även att det 

framkommer dialoger av olika former av samtalsgenrer. 

Monica Reichenberg och Britt - Marie Emanuelsson (2014) gjorde en interventionsstudie och 

läsförståelseforskning där 71 elever från årskurs 3 deltog. Studien visar om elevers 

läsförståelse ökar om de får en strukturerad undervisning. Deras syfte med studien är att 

analysera två metoder för läsförståelse, Reciprocal Teaching (RT) och Questioning the Author 

(QtA). RT handlar om att förutspå handlingen med hjälp av bilder eller rubriken, ställa egna 

frågor före, under och efter läsningen, reda ut oklarheter, exempelvis svåra ord och 

sammanfatta texten med egna ord. QaT innebär att man ifrågasätter författaren, exempelvis att 

författaren uttrycker sig oklart, inkonsekvent eller använder allt för komplicerat språk. Studien 

gick ut på att eleverna fick träna fyra gånger per vecka under åtta veckor. Hälften av dem fick 

träna efter QtA och andra halvan fick träna utifrån RT. Eleverna deltog i 32 samtal där de fick 

läsa berättande texter. Det visade sig att eleverna fick en ökad läsförståelse vare sig de tränade 

utifrån RT eller QtA.  

Xenia Hadjioannou och Eleni Loizou (2011) har skrivit Talkning about books with young 

childern: Analyzing the discursice nature of one to one booktalks som är en kvalitativ studie 

av en-till-en boksamtal. Studien grundade sig på blivande lärare och elever som gick i första 

klass. I studien identifierades tre olika kategorier av boksamtal: “recitation booktalk” dvs. 

konversationer som hade initiering-response-evaluation, “true booktalks”, dvs. ömsesidiga 

samtal som involverade elevernas engagemang och tänkande samt “awkward bookstalks” där 

ett tydligt ensidig drag från lärare syntes.  
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4. Material och metod 
I detta kapitel kommer jag att ta upp det material och metoder som jag har använt mig av i 

min undersökning. Jag kommer att beskriva urvalet av pedagoger som deltar i studien. 

Kapitlet kommer även behandla de etiska ställningstagande, genomförandet samt hur jag 

kommer att analysera mitt resultat.  

4.1 Urval av lärare 
Fyra grundskolelärare från olika grundskolor i Stockholm valdes ut för att delta i studien. Alla 

fyra pedagogerna undervisade i årskurs 3 och högläste alltid i helklass. Monica Dalen (2007) 

skriver i boken Intervju som metod att det är viktigt att få en uppfattning om hur olika 

grupper/personer upplever samma situation för att kunna fånga upp mångfalder och nyanser 

(Dalen 2007, s. 54, 60).  Jag har valt att studera dessa pedagoger eftersom jag utbildar mig till 

grundskolelärare f-3 och är väldigt intresserad av att se hur dagens pedagoger arbetar med 

skönlitterära böcker samt arbetet med boksamtalen i respektive klasser. Pedagogerna som är 

med i studien valdes ut genom tidigare kontakter samt som hade tid för att delta i 

undersökningen. Dalen (2007) skriver att antal informanter inte kan vara för stort, eftersom 

både genomförandet av intervjuer och observationer tar lång tid och även bearbetningen av 

empirisk data är tidskrävande process.  

4.2 Kvalitativa metoder 
I denna studie har används en kvalitativ metod som är ett övergripande begrepp för alla typer 

av metoder som bygger på intervjuer, observationer m.m. Kvalitativ data innebär att en 

händelse, ett yttrande, en bild, smak eller beröring. Dessa metoder genererar eller producerar 

kvalitativt empiriskt material, dvs. att materialen tillämpar sig för kvalitativa analyser (Ahrne 

& Svensson 2011, s.11-13). Kvalitativ forskning går ut på att kunna nå insikt om fenomen 

som rör personer och situationer i personens sociala verklighet (Dalen 2007, s. 11). Jag har 

valt att använda mig av kvalitativ metod för att kunna göra en tolkning av ord samt få en 

fördjupad förståelse om de uppfattningar som finns kring syftet och frågeställning.  

Denna studie grundar sig på observationer och intervjuer. Genom dessa metoder ansåg jag att 

jag kunde få väsentlig information gällande val av högläsningsbok samt de pedagogiska 

boksamtalen. Observationerna är gjorda på pedagoger och elever, men bara pedagogerna blev 

intervjuade efter observationerna var gjorda.  
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4.2.1  Observation 

I min studie jag har använt mig av observation som metod för att kunna samla de empiriska 

data som jag behöver för att besvara mina frågeställningar. Jag har observerat fyra boksamtal 

som genomfördes av fyra olika pedagoger i respektive klasser på fyra olika skolor. Studien är 

etnografisk på så sätt att jag var ”där” ute på ”fältet” för att försöka nå den andres 

utkikspunkt. Observation har en stor betydelse för etnografin. Philip Lalander (2011) 

poängterar att en etnografisk strategi innebär att kunna laborera mellan olika metoder så som 

intervju m.m. (Lalander 2011, s. 83,86). 

Jag har använt mig av en öppen observation i min studie som innebär att jag har informerat 

informanterna om studien och dess intentioner (Lalander 2011, s.89). Innan observationerna 

genomfördes tillfrågades personligen pedagogerna på respektive skola om de var villiga att 

medverka i studien (se bilaga 3). En e-post med information om studien skickades även till 

pedagogerna som de vidarebefordrade till elevers föräldrar (se bilaga 4). Alla föräldrar var 

medvetna och accepterande att deras barn skulle medverka i studien samt att de kunde bli 

inspelade under boksamtalen.  

Innan observationen genomfördes gjorde jag ett bearbetat observationsschema (se bilaga 1). 

Med hjälp av observationsschemat kunde jag svara på mina forskningsfrågor. Lalander (2011) 

nämner att det är väldigt viktigt att kontinuerligt föra anteckningar under observationen 

(Lalander 2011, s.100). Under observationen fyllde jag i mitt observationsschema som sedan 

ska vara till hjälp att analysera och svara på mina frågeställningar.  

4.2.2. Kvalitativ intervju 

Jag har även använt mig av en intervju för att kunna komplettera observationen som gjordes 

på eleverna och pedagogerna. Innan intervjuarna genomfördes tillfrågades lärarna på 

respektive skolor om de är villiga att medverka i studien. När jag träffade pedagogerna 

förklarade jag innan hur intervjuarna skulle gå till. De kvalitativa intervjuerna är gjorda på 

fyra pedagoger i Stockholm på fyra olika grundskolor. Dalen (2007) nämner att en intervju 

kan användas som hjälpmedel för att komplettera annat insamlat forskningsmaterial. Detta 

gjordes för att få tillräckligt med empiriskt data för att få större inblick om pedagogernas 

tankar och reflektioner kring arbetet bakom högläsning och boksamtal. Dalen (2007) skriver 

att ordet intervju innebär en ”utväxling av synpunkter” mellan två personer som samtalar om 

ett visst ämne. Kvalitativ intervju framställs väl lämpad för att få en insikt om informantens 

egna erfarenheter, tankar och känslor (Dalen 2007, s.9-11). 
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Jag har valt att använda mig av intervjuer eftersom på så sätt kan jag lättare integrera med 

informanterna. När man använder sig av kvalitativa intervjuer kommer man närmare miljön 

och människorna man forskar om. I intervjun använde jag mig av öppna frågor där den 

intervjuade får möjlighet att ge uttryck för sina egna upplevelser och erfarenheter. Jag 

använde mig även av uppföljningsfrågor för att få fram mer innehållsrika svar samt frågor 

som byggde på funderingar kring observationer. Författarna Ahrne och Svensson (2011) tar 

även upp att det finns större flexibilitet i själva forskningsprocessen, dvs. forskaren kan lättare 

anpassa sin intervjuguide till vad som sker under fältarbetet (Ahrne & Svensson 2011, s.17). 

Innan jag genomförde mina intervjuer så skapade jag en utarbetad intervjuguide som 

hjälpmedel (se bilaga 2). I en intervjuguide ska det innehålla centrala teman och frågor som 

tillsammans ska täcka de viktigaste områden för studien. Att kunna utarbeta en intervjuguide 

handlar det om att omsätta överordnande problemställningar till konkreta teman med 

underliggande teman (Dalen 2007, s.31).  

Som forskare jag har tagit hänsyn till att i samband med intervjuerna, så som användandet av 

ljudinspelning, hur lång tid och när intervjuerna skulle ske, att platsen var ostörd så att 

interformanterna skulle känna sig bekväma och trygga med mig. Jag såg även till etiska 

aspekter som att vara human, sensitiv, empatisk och förstående. En viktig etik aspekt är att 

tänka på anonymitet, att inte i studien kunna avslöja informantens namn, plats m.m. 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s. 64-65). 

4.3 Genomförande 
Som jag nämnde tidigare har varje pedagog personligen tillfrågats om de är villiga att delta i 

studien. Ett brev med information om studien lämnades även till föräldrarna. När jag 

observerade boksamtalen satt jag längst bak i klassrummet för att försöka vara så osynlig som 

möjligt. Innan pedagogen började med boksamtalen presenterade jag mig själv samt studien 

för eleverna. Eleverna fick ställa frågor till mig om något var otydligt. Jag har även fått 

tillåtelse av pedagogerna och föräldrarna att spela in boksamtalen. Varje boksamtal i 

respektive skola pågick runt 35-40 minuter och vid varje tillfälle var det helklass. 

Pedagogerna läste högt för hela klassen. Under varje observation stod pedagogen framför sin 

klass och högläste. Tre av pedagogerna läste samtidigt som de hade boksamtal, dvs. gjorde 

pauser för att samtala om händelsen i boken. Den fjärde pedagogen läste igenom kapitlet och 

samtalade efter.  
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Intervjuarna genomfördes vid olika tillfällen samt med en pedagog i taget. På grund av 

anonymitet kommer alla namn på pedagogerna att fingeras. Pedagogerna Nicole och Moa 

jobbar på olika grundskolor centralt i Stockholm, medan Isabelle och Marie arbetar ute i 

förorten.  Pedagogerna fick själva bestämma vilken plats och tid som passade de. Under 

intervjun var det bara intervjuaren samt pedagogen på plats. Det jag ville var att skapa en 

trygg och bekväm miljö för pedagogerna, så att de slapp känna sig stressade eller utpekade. 

Pedagogerna och intervjuaren satt mitt emot varandra och hade ögonkontakt under hela 

intervjun för att lättare få fram en dialog samt ett avslappnat och givande samtal som möjligt. 

Dalen (2007) nämner att det är viktigt att vara bekräftande gentemot den personen som 

intervjuas, både hur man ställer frågor och hur man lyssnar (Dalen 2007, s. 39). Samtliga 

pedagoger under intervjutillfället godkände att deras svar kunde vara inspelat. De fyra 

intervjuerna var ungefär 30 minuter långa och pågick ostört.  

4.4 Etisk medvetenhet 
Det finns 4 grundkrav som ska uppfyllas enligt Vetenskapsrådet (2000) för att kunna bedriva 

en forskning. Insamlingen av det empiriska materialet har skett i relation till de fyra etiska 

principerna.  

Det första, informationskravet, handlar om att forskaren ska informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i studien. De ska även bli informerade om att deras 

deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. Jag skickade ut 

ett informationsbrev till pedagogerna och rektorerna på skolan innan jag startade min 

undersökning. Varje förälder i klassen blev informerad om studien genom ett 

informationsbrev. Innan boksamtalet talade jag om för eleverna vem jag är, vad jag gör där 

och vad som kommer att hända.  Eleverna fick sedan ställa frågor om studien.  Den andra, 

samtyckeskravet, innebär att deltagaren har rätt att själv bestämma över sin medverkan i 

studien samt att forskaren ska inhämta informantens samtycke. Forskaren måste även inhämta 

ett samtycke från föräldrarna/vårdnadshavare om undersökningsdeltagaren är under 15 år. 

Som jag nämnde tidigare fick varje förälder i klassen ett informationsbrev eftersom i mitt fall 

är barnen under 15 år samt att de när som helst kunde dra sig ut studien utan några 

konsekvenser och att det är helt frivilligt att delta i studien. Den tredje, konfidentialitetskravet, 

går ut på att alla uppgifter i en studie ingående personer ska ge största möjliga konfidentialitet 

och personuppgifterna ska förvaras på så sätt att ingen obehörig ska kunna ta del av dem. I 

informationsbrevet som delades ut av pedagogen till föräldrarna stod det att barnens 

personuppgifter kommer att förvaras säkert och att de används bara av mig samt att namnen 
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på skolan, pedagogen och barnet fingeras. Det fjärde grundkravet, nyttjandekravet, handlar 

om att uppgifter som är insamlade om informanterna får endans användas för 

forskningsändamål. All empirisk material som har samlats kommer enbart att användas av 

mig och ingen annan. 

4.5 Analys metod  
Utifrån intervjuerna med pedagogerna försökte jag svara på hur och varför pedagogerna väljer 

skönlitteratur och hur det är kopplat till boksamtal. Under observationerna tittade jag på vilka 

olika slags boksamtal pedagogerna använder sig av i sin undervisning. Det finns fyra olika 

boksamtal enligt Hultin (2006), det undervisande förhöret, det texttolkande samtalet, det 

kultur- och normorienterande samtalet och det informella boksamtalet. Utifrån dessa fyra 

olika boksamtalen analyserade jag mitt resultat. Det jag ville komma fram till var att ta reda 

på vilka boksamtal pedagogerna använde sig av och varför.  Jag utgick även från 

läsförståelsemodellerna Reciprocal Teaching (RT) och Questioning the Author (QA) 

(Reichenberg & Emanuelsson 2014) för att se om pedagogerna använde sig av dem under 

boksamtalet och om de har någon koppling med vilka boksamtal används. Utifrån dessa 

boksamtal och modellerna kommer jag att analysera mitt empiriska material för att besvara 

mina forskningsfrågor.  

I mina intervjuer och observationer utgick jag från det sociokulturella perspektivet av 

förespråkaren Lev Vygotskij för att se om pedagogerna använde sig av denna teori i sin 

undervisning. Utifrån resultatet och analysen tittade jag efter hur och om pedagogerna 

använde sig av samt var medvetna av den proximala utvecklingszonen under högläsningen 

och boksamtalet.  

5. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer resultaten och analysen av observationer och intervjuer att presenteras 

utifrån olika teman. Första delen av analysen kommer jag att presentera pedagogernas bokval 

till högläsningen och till boksamtal. I andra delen kommer jag att presentera olika slags 

boksamtal som används i undervisningen och på vilket sätt. 

5.1. Bokval 
Utifrån genomförda intervjuer som jag hade med pedagogerna kommer jag att besvara frågan 

om valet på högläsningsböcker. För att göra det tydligare kommer jag presentera varje 
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pedagog för sig och sedan analysera i ett enskilt kapitel utifrån tidigare forskning och ur ett 

socialkulturellt perspektiv.  

Pedagogen Nicole  
Under intervjun berättade Nicole att högläsningen har väldigt stor betydelse för henne och 

hennes elever. De har högläsning och boksamtal nästa varje dag och eleverna uppskattar det 

väldigt mycket. Hon berättade även att hon har spelat in 12 böcker som hon själv läser, så att 

eleverna kan lyssna på dem hemma. Hon nämner att när hon högläser för sin klass använder 

hon sig av ”Läsande klass”, vilket jag kommer att redogöra tydigare längre fram i uppsatsen. 

Enligt Nicole är det lättast och mest tillfrågat att läsa ny litteratur för hennes elever, men 

klassiker är också spännande. Hon föredrar att läsa ny litteratur för att ibland kan klassiska 

böcker ha för invecklat språk för de yngre eleverna. Hon har läst Oliver Twist äventyr, där 

barnen blev förälskade i boken men hade för många frågor kring språket. Vissa ord var 

”gamla” och för svåra att förstå. Däremot tycker hon att det har lett till bra diskussioner om 

bokens innehåll och barnen har lärt sig nya begrepp. Några nya böcker som är hennes och 

barnens favoriter är Lasse Maja, Dagbok för alla mina fans, Glasbarnen m.m. Hon är själv 

intresserad av ny skönlitteratur och går själv och köper böcker till henne och eleverna. En bok 

som hon tyckte om att läsa var att den Magiska kappan som är skriven av Katarina Genar. 

Boken handlar om en flicka Livia som fick en rödkappa på sin födelsedag. Sedan Livias bästa 

vän Klara flyttade umgås de knappt med varandra och detta gjorde henne väldigt ledsen. 

Nicole säger att barnen och hon hade många diskussioner om vänskap under läsningen och 

flera barn i klassen kunde koppla bokens handling till sin egen erfarenhet.  

När det gäller val av böcker nämner hon att ” det är viktigt att alltid läsa boken innan, 

eftersom ibland blir man negativt överraskad”. När Nicole väljer en bok väljer hon oftast en 

bok som hon själv är sugen på och tror att klassen kommer att tycka om, men även om någon 

i klassen har en idé om en bok och det finns stort intresse i klassen. Hon brukar också ”läsa 

första boken i en serie, då får eleverna själva läsa resten av böckerna själva”.  Under intervjun 

berättade Nicole att hon oftast väljer böcker utifrån det som är aktuellt under terminen eller 

månaden. Ett exempel är att hon och hennes klass ska åka på klassresa i slutet av året, då 

valde hon att läsa Sune på klassresa där eleverna kunde koppla deras framtida händelser med 

bokens handling. Hon berättar även att ”vi har läst mycket om flyktningar, varför man flyr 

och sagor kring det för att ta upp aktuella frågor i samhället och även bearbeta rädslor samt 

saker som man aldrig själv kan tänka sig uppleva”.  
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Pedagogen Moa  
Moa berättar för mig under intervjun att hon försöker högläsa varje dag för sina elever. Hon 

vill helst läsa böcker som inte har mycket bilder, för att eleverna ska få möjlighet att skapa 

egna bilder. Moa sade att de använder sig mycket av stadsbiblioteket som ligger bredvid deras 

skola. Hon lånar många böcker själv som hon tycker passar för hennes klass men ibland 

brukar hon ta med sig några elever i taget, där de kan välja böcker som de kan läsa i klassen.  

Moa berättar att hon har läst Ronja rövardotter för hennes klass ”där barnen har haft 

möjlighet att se en bok som inte är så stereotypt”. Vidare säger hon ”att barnen får möta en 

flicka som är en hjälte och det kunde klassen koppla ihop med Pippi Långstrump”. Enligt 

Moa spelar det ingen roll om det är ny eller ”klassisk” litteratur som läses i klassrummet, utan 

det ska mest handla om att eleverna är nöjda och får bra diskussioner om bokens handling. Ny 

litteratur som hon har läst under terminen är Lasse Maja. Hennes klass gillar spännande 

böcker, vilket hon har märkt genom att ”barnen har börjat leka ”detektiver” ute på 

skolgården”. 

Enligt Moa kan man genom högläsning och böckerna få in ett specifikt ämne som vi arbetar 

med. Ett exempel som Moa berättar är att hon och hennes klass ska besöka konserthuset i 

veckan, där hon valde att läsa en bok om det ämnet och sedan försöka skapa en diskussion 

bland eleverna.  

Pedagogen Marie 
Pedagogen Marie nämner under intervjun är läsning är en av de viktigaste faktorerna för att få 

kunskap. Hon har högläsning fastlagt i veckoschemat. Marie berättar att hon lånar alltid 

böcker med nya genrer. Hon tycker att det är viktigt att vara medveten om vilka genrer boken 

har och att det är bra för eleverna att uppleva olika skrivstilar.”Vi pratar mycket om genrer 

och olika begrepp som kommer upp under läsningen”. När Marie väljer en bok brukar hon 

försöka anpassa boken efter eleverna eftersom det finns nyanlända och svagbegåvande elever 

i klassen. Alla böcker funkar inte som högläsningsböcker enligt Marie. ”Det har varit tillfällen 

där eleverna har valt en bok som inte har funkat alls”. Hon nämner att innan man väljer en 

högläsningsbok måste man titta extra noga på språket och hur författaren skriver, om den 

passar för klassen som helhet och även kontrollera med bibliotekarien om hon 

rekommenderar boken eftersom kommunbiblioteket ligger i närheten av skolan.   

Vid val av böcker brukar Marie lyssna på sina elever och vad de är intresserade av. Hon säger 

att hon gillar mycket gestaltning. Vid presentation av en högläsningsbok brukar hon oftast 



18 
 

gestalta, berätta något spännande om boken för att fånga snabbare deras intresse. Hon brukar 

alltid ställa frågor om boken och försöka relatera det till elevernas erfarenheter. Marie nämner 

att klassiska böcker är böcker som oftast går från generation till generation så som Astrid 

Lindgren, Sune m.fl. Hon anser att ny litteratur är böcker som handlar oftast om sådant som 

barnen idag är intresserade av, t.ex. Harry Potter, De onödiga m.fl. Enligt Marie är det väldigt 

viktigt att ”välja olika typer av böcker för att introducera barnen till nya genrer och nya 

världar.” Hon fortsätter med att ”många barn får oftast inte stötta på olika typer av böcker i 

vardagen så jag vill öppna deras ögon till en ny litteraturvärld.”  

Pedagogen Isabelle  
Enligt Isabelle har högläsningen en viktig roll i undervisningen. Genom högläsning hjälper 

man eleverna att ta sig framåt i språkutvecklingen. Hon säger även att det är viktigt att 

eleverna får en upplevelse av högläsning men även skapa tiden för att diskutera böckerna och 

skapa intresse för läsning.  

Isabelle måste gilla en bok om hon ska högläsa den för klassen. Vid val av böcker tycker hon 

att det är viktigt att boken ska innehålla det temat som de har under terminen, något som 

eleverna kan associera till. Hon försöker välja en bok som har flera bottnar, ”att de som har 

det lite lättare för att förstå får en utmaning och tvärtom med elever som har svårt med 

språket”.   

Isabelle nämner i intervjun att hon älskar de klassiska böckerna av t.ex. Astrid Lindgren, 

Kerstin Beckman och Camilla Gripe. En klassisk bok som både hon och barnen har fastnar på 

är Tudda Galumpan och önskesnäckan, som handlar om flicka som inte kan gå, men med 

hjälp av önskestäckan får hon en häst och rider iväg till en annan värld där hon kan rida, 

springa och gå. Isabelle berättar att ”på skolans gård har vi en häst som representerar skolan, 

där barnen har associerat hästen med boken Tudda Galumpa. På rasterna leker de oftast det 

jag tidigare har läst.”  Hon läser inte så mycket ny litteratur eftersom hon har sina favoriter 

som hon väljer år efter år, klass efter klass.  

5.2 Sammanfattande analys av bokval 
Analysen har visat att alla fyra pedagogerna tycker att högläsning är en av de viktigaste 

faktorerna för att få kunskap. Högläsning anses enligt pedagogerna vara bra för barnens 

läsförståelse och startar bra diskussioner i klassrummet. Alla fyra pedagoger bedömer även att 

genom högläsningen lär sig barnen nya begrepp och utvecklar deras ordförråd.  
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Utifrån mina observationer och intervjuer har det visat sig att pedagogerna har olika åsikter 

om klassisk skönlitteratur så som Astrids Lindgrensböcker och ny litteratur så som Lasse 

Maja. Nicole och Marie anser att genom ny litteratur får barnen möjlighet att koppla boken 

med sina tidigare erfarenheter och sin vardag. De anser att ny litteratur är mer kopplad till vad 

eleverna gör idag än vad klassisk litteratur gör. Analysen har visat att Isabelle och Moa tycker 

att det inte spelar någon roll om det är ny eller ”gammal” litteratur så länge boken är 

språkutvecklande och något eleverna kan associera till. Till skillnad från Ewalds (2007) studie 

som resulterar att eleverna vardagserfarenheter utestängs från litteraturläsningen, i jämförelse 

med den här studien stämmer inte detta. De intervjuade pedagogerna anser att det är väldigt 

viktigt att koppla skönlitteraturen med det som är aktuellt under terminen eller om det är 

något speciellt som eleverna har varit med om. Enligt pedagogerna kan man genom 

skönlitteratur nå till eleverna på så sätt att böckerna handlar om något som eleverna kan 

associera till. Klasserna som jag har undersökt har varje lärare försökt läsa böckerna som 

handlar om ett tema som klassen arbetar med under terminen. Jag anser att detta är ett väldigt 

bra sätt att ta in skönlitteratur som kopplas till elevernas vardagliga aktiviteter.  

Både Nicole och Marie tycker att klassisk litteratur kan vara en utmaning för eleverna vid 

högläsning. När Nicole läste klassisk litteratur så som Oliver Twist gav det barnen en ”språk 

utmaning” som sätter stopp för upplevelsen av innehållet, men anser ändå att eleverna på så 

sätt utvecklar ordförrådet. Eleverna kan med hjälp av stöd av mer erfaren person, dvs. 

pedagogen förstå dessa svåra ord och förbättra ordförrådet. Lev Vygotskij pratade om den 

proximala utvecklingszonen som gick ut på att med assistans i omgivningen kan vi lösa 

problem som vi skulle ha svårt med att klara av själva (Säljö 2000, s. 120). Detta anser Marie 

är väldigt viktigt att se upp för eftersom enligt henne är inte alla böcker för högläsning. 

Böckerna måste ha ett språk och en genre som passar för de flesta elever i klassen.  Det är 

viktigt att eleverna får njuta av att höra ett språk menar Ewald (2007) men läsning ska även ha 

stor betydelse för språkutvecklingen. Däremot tycker Isabelle och Moa att klassisk litteratur 

får hennes klass att utvidga sina fantasier under skoltiden. Men analysen har även visat att 

Isabelle har sina favoritböcker och ger sig inte ut för att leta efter ny litteratur, vilket jag anser 

är lite felaktigt. Detta stämmer även överrens med Chambers som anser att det kan vara farligt 

att ha favoritböcker och att inte ge sig ut i den nya skönlitteraturen. Han menar att val av 

böcker inte får vara slumpmässigt eftersom allt vi läser har en effekt på oss. 

Högläsningsböcker måste ständigt ses över och förnyas, precis som vår kunskap (Chambers 

2011).   
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Analysen har visat att Moa och Marie har tillgång till Stadsbiblioteket där de får möjlighet att 

få råd om högläsningsböcker av bibliotekarien.  Analysen har visat att det är väldigt viktigt att 

välja rätt böcker som passar just för deras klass. Jag finner även stöd i detta hos forskaren 

Ewald (2007) där i hennes studie dominerade starkt att bibliotekarier i stor utsträckning 

hjälpte pedagogerna och eleverna att välja ut litteratur för läsning (Ewald 2007, s.373).  

Som vi vet är klassisk litteratur så som Ronja Rövardotter och Pippi Långstrump väldigt 

populär bland skolorna. I Moas fall använder hon boken Ronja Rövardotter för att visa att det 

inte bara killar som är hjältar, utan att flickor kan också vara tuffa. Barajar Eriksson (2012) 

menar att läsning kan leda till att förskjuta normen samt att läsaren och lyssnaren blir mer 

öppna och toleranta (Barajas Eriksson 2012, s. 124).  

6. Boksamtal 
Utifrån genomförda observationer och intervjuer som jag hade med pedagogerna kommer jag 

att besvara frågan hur respektive lärare använder sig av boksamtal i undervisningen.  I detta 

avsnitt kommer jag att utgår från mina observationer i respektive klass samt bekräfta det jag 

har studierat utifrån intervjuerna. Under högläsningsstunderna och boksamtalen läste 

pedagogerna Sunes på skolresa (Nicole), Katitzi (Isabelle), Flickan från långt borta (Moa) 

och Nyckeln i skatten (Marie).  

6.1 Olika slags boksamtal 
Under mina observationer studerade jag vilka slags boksamtal pedagogerna använder sig av i 

sin undervisning. Dessa fyra boksamtal som jag tittade efter heter det undervisande förhöret, 

texttolkande samtalet, kultur- och normorienterande samtalet och det informella boksamtalet 

(Hultin 2006). Jag har även tittat på om modellerna RT och QtR används i respektive klass, 

vilket de gör genom Läsande klass/läsfixarna (Reichenberg och Emanuelsson 2014). Barbro 

Westlund introducerade begreppet ”läsfixarna” för att förklara dessa lässtrategier för eleverna. 

Dessa kan beskrivas som mentala verktyg för ökad läsförståelse (Läsande klass 2016).  

6.1.1 Fyra olika boksamtal 
Det undervisande förhöret handlar om att pedagogen försöker ställa frågor där hon 

säkerställer elevernas förståelse och kunskap om boken de läser (Hultin 2006). Under mina 

observationer märkte jag att Nicole och Marie använder sig mest av denna typ av boksamtal 

där de försöker se om eleverna hänger med i läsningen. Marie, Moa och Nicole högläser för 

barnen och samtidigt ställer frågor som dyker upp under högläsningsstunden. Vid ett tillfälle 
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under boksamtalet sade Nelly ”Vad heter flickan? Ett, två tre…”, sedan fick alla elever ropa 

ut flickans namn. Senare under boksamtalet frågade hon eleverna vem Karin var i boken och 

vad hade hon för roll. Eleverna fick räcka upp handen och svara på frågan. Under intervjun 

bekräftade Nicole att hon tycker att det är viktigt att eleverna hänger med i läsnigen och att 

det är ännu viktigare att hon vet att de förstår handlingen samt är medvetna om karaktärerna i 

boken. Under Maries högläsning och boksamtal gör hon nästan samma sak som Nicole. Marie 

frågade sina elever ”Vad är det för match? Vilka färger hade han på sin halsduk?” Eleverna 

fick räcka upp handen och svara på frågan.  Det undervisande förhöret behöver inte vara en 

nackdel, utan där får pedagogen möjlighet att se vad eleverna har förstått och även kunna 

förtydliga efteråt det som de inte förstod.  

Isabelle däremot väntar till hon har läst klart kapitlet för att sedan diskutera handlingen. Hon 

anser att ”eleverna får möjlighet här att lyssna, tänka och sedan prata”. Isabelle berättade även 

att hon tycker att eleverna fokuserar bättre på boken när man inte avbryter hela tiden. Det 

behöver inte vara en nackdel att ha boksamtalet efter man har läst. Det kan vara lättare att 

samtala om det lästa när texter har fått vila en stund (Jönsson 2007, s139). När Isabelle har 

boksamtal försöker hon ställa frågor där hon kan se om eleverna har hängt med. Hon ställde 

frågor som ”Vad gjorde Katitzi egentligen när hon blev kallad zigenare? Hur reagerade hon?” 

Sedan fortsatte hon med ”Kan ni sammanfatta kapitlet med tre meningar?” Med hjälp av 

denna typ av boksamtal kan pedagogen identifiera elevernas kunskap och därefter komplettera 

med en annan typ av undervisning, till exempel en miniföreläsning av ämnet (Hultin 2006, s. 

283). 

 Moa använder sig inte så mycket av det undervisade förhöret eftersom hon anser att eleverna 

utvecklar förståelse för boken när de själva får tänka och reflektera kring handlingen. Hon 

bekräftade under intervjun att ”det är viktigare att eleverna får analysera litteraturen än att 

kontrollerna om eleverna kan namnen på karaktärerna i boken”.  

Det texttolkande boksamtalet ska ge eleverna möjlighet att analysera, reflektera och tolka 

skönlitteraturen (Hultin 2006). Denna typ av boksamtal anser alla pedagoger är det viktigaste 

och mest givande för eleverna. Marie tycker att genom texttolkande boksamtal ”får alla 

eleverna förmedla något till klassen och tänka utöver något de annars tänker på”. Moa 

nämnde under intervjun att genom boksamtal får eleverna komma till tals, tänka efter och 

utveckla läsförståelsen. ”Att handlingen i boken inte bara går in och ut, utan tänka efter det 

man precis hörde och vad det innebär”. Isabelle och Nicole tyckte att boksamtalen får barnen 



22 
 

att skapa egna inre bilder men även skapa egna upplevelser av litteraturen. De berättade även 

att genom boksamtal får barnen sätta ord på sina fantasier och tankar, men även lyssna på 

andras tankar och vara medvetna om andras uppfattningar.   

Pedagogen Moa använder sig mycket av denna typ av boksamtal eftersom hon anser att det är 

viktigt att prata runt boken och analysera handlingen. När jag observerade Moas högläsning 

och boksamtal ställde hon mycket öppna frågor för att låta elevernas fantasier flöda. Hon 

började med ”Hur tycker ni skogen ser ut?” och visade bilden i boken. Barnen fick berätta 

sina egna föreställningar om bilden för varandra. Genom samspel kan vi dela erfarenheter och 

kunskap med varandra (Säljö 2000, s. 34). Hon fortsatte att med att ”Men… Vad menar hon 

med att flickan ska gå någon annanstans? Hur hade ni känt er om ni var ensamma?” Jag 

observerade att Moa gav eleverna möjlighet att sätta sig in i flickans situation och försöka 

förstå hur flickan kände. Detta gjorde även Isabelle när hon läste boken Katitzi för sin klass. 

När hon hade läst klart boken började hon ställa frågor som ”Tror ni Katitzi blev ledsen för att 

hennes vän inte tyckte om henne klänning” Hur hade ni reagerat?” Barnen fick här diskutera 

med sina ”bordskompisar” om situationer och hitta på lösningar på hur man skulle få Katitzi 

att vara glad. Isabelle använder sig här av det sociokulturella perspektivet där hon genom 

samspel med andra får eleverna att lösa ett problem tillsammans (Säljö 2000). Här 

observerade jag att barnen var väldigt vana vid den här typen av arbete och var väldigt 

engagerade och positiva till alla lösningar som togs upp efteråt. Vid denna typ av boksamtal 

får barnen möjlighet att skapa en fördjupad förståelse för texten och verbalisera sina egna 

tanka, ståndpunkter och tolkningar (Hultin 2006, s. 283).  

Maries och Nicoles boksamtal var lite annorlunda. Under boksamtalet ställde inte Marie 

mycket frågor där barnen fick tänka utanför ramarna, utan de handlade mest om bokens 

handling. Ett exempel var ”Hur slutade matchen mellan de? Vilka vann och vilka förlorade”. 

Under boksamtalet lät Marie eleverna tänka på vad de hörde och om de förstod det lästa. 

Nicoles fokus låg mest på att eleverna ska förstå bokens handling för att sedan kunna koppla 

den till egna erfarenheter. Under boksamtalet ställde hon frågor som ”Tror ni att det kommer 

vara såhär under hela natten? Hur kommer det vara när ni sover i tält?” Eleverna fick här två 

och två diskutera om vad de tror kommer att hända. Det var några få tillfällen där eleverna 

fick tänka utanför ramarna i hennes boksamtal.  Vid flera situationer ändrades hennes 

boksamtal från det undervisande förhöret till det kultur- och normorienterande samtalet där 

hon gjorde jämförelser mellan elevernas erfarenheter och bokens handling.  



23 
 

Kultur- och normorienterande boksamtalet handlar om utifrån litteraturen knyta an till 

erfarenheter och göra jämförelser och problematiseringar av kulturella fenomen och normer 

(Hultin 2007). Innan Nicole började högläsa berättade hon för mig att hon och eleverna 

kommer att åka på klassresa och att det var därför hon valde att läsa Sune på skolresa. På så 

sätt kan eleverna knyta an sina erfarenheter till skönlitteraturen. Under boksamtalet kopplade 

hon vissa situationer till barnens kommande händelser. ”Pappa Rudolf är ju jätterädd i tältet 

när han ska sova, hur tror ni era föräldrar kommer att reagera?” Jag observerade att de flesta 

barnen i klassen log och började byta tanka med varandra om klassresan. Detta startade en 

stor diskussion i klassrummet efter barnen fick berätta hur de skulle reagera. Vid ett annat 

tillfälle sade hon ”Tror ni att det är ”normalt” att en vuxen ska vara som pappa Rudolf? Hur 

ska en vuxen bete sig?” Eleverna svarade på frågan utifrån deras erfarenheter. Här kopplade 

Nicole elevernas erfarenheter till normer som vi har i samhället.  

Isabelle och Moa däremot använde sig inte så mycket av kultur- och normorienterande samtal 

utan bara vid vissa tillfällen. Under Isabelles boksamtal kom det upp vid ett tillfälle begreppet 

”vänskap”. Hon frågade eleverna om de kunde definiera begreppet genom att först prata med 

varandra för att sedan säga en mening som de gemensamt kom på. Här låter Isabelle sina 

elever med hjälp av kommunikation och samspel definiera ett begrepp. Hon fortsatte med att 

fråga ”Hur ska vi vara mot varandra här på skolan?”. Pedagogen Moa berättade under 

intervjun att hon och hennes klass skulle besöka koncerthuset. Hon valde att läsa en bok som 

handlar om koncerthuset för att eleverna ska kunna sedan associera det till deras framtida 

besök. Marie använde sig inte alls av denna typ av boksamtal utan fokuserade mest på det 

undervisande förhöret som jag nämnde tidigare.  

Det informella boksamtalet handlar om att väcka läslust hos eleverna med hjälp av respons 

från sina klasskamrater. Jag har observerat att pedagogerna inte använder sig av denna typ av 

boksamtal i deras undervisning, men under intervjun ansåg de alla att det var väldigt viktigt. 

Alla fyra pedagogerna nämner i intervjun att de har högläsning och boksamtal för att väcka 

elevernas läslust. På så sätt kan eleverna höra olika genrer, gammal och ny litteratur men även 

fördjupa sig in i böckerna. Marie nämnde att ”det är viktigt att barnen har tillgång till litteratur 

hela tiden, på så sätt kan de själva välja böcker de ska läsa”. Moa sade ”genom att eleverna får 

följa med till biblioteket kan de uppmuntra varandra till att läsa och samtidigt ge varandra tips 

och idéer om böcker”.  
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Analysen har visat alla fyra pedagogerna varierar mellan det undervisande förhöret, 

texttolkande samtalet och kultur- och normorienterande samtalet. Alla fyra använde sig av 

dessa boksamtal på olika sätt i sin undervisning. Marie och Nicole använder sig mest av det 

undervisande förhöret i sina boksamtal, men med en liten användning av resterande två. 

Under intervjun bekräftade båda att det var väldigt viktigt att eleverna hängde med i boken 

och förstod handlingen. Hadjioannou och Loizou (2011) menar att lärarna använder sig ofta 

av starkt ledande frågor som verktyg för att styra barnet till det önskade svaret (Hadjioannou 

& Loizou 2011, s. 63-64).  

Moa däremot använder sig bara vid ett tillfälle av det undervisande förhöret eftersom hon 

anser att det är väldigt viktigt att eleverna får tänka själva, skapa egna bilder och 

föreställningar. Isabelle varierade mellan de olika boksamtalen och använde sig av nästan alla 

i sin undervisning, vilket jag tycker var väldigt bra. Eleverna var under hela boksamtalet 

väldigt engagerade och villiga att diskutera.  

Alla pedagogerna berättade under deras intervjuer att de anser att texttolkande samtalet var 

det viktigaste boksamtalet. Men min analys har visat att alla inte använder sig av den så som 

de berättar under intervjun. Nicole och Isabelle använder sig av det texttolkande samtal men 

inte så ofta som de berättar. Medan Moa gör det nästan under hela högläsningen och 

boksamtalet. Marie berättar i intervjun att hon anser ”att det är väldigt viktigt att koppla 

elevernas erfarenhet med de lästa böckerna”, men under observationen gör hon inte det en 

enda gång. Jag märkte under Maries boksamtal att barnen ibland blev uttråkade av ”kontroll 

frågor”, vilket svaren oftast blev ja eller nej.   

Analysen har även visat att undervisningen i respektive klass är socialt stödjande. Alla fyra 

pedagogerna försöker få eleverna att diskutera och lära av varandra, men även av 

pedagogerna själva. Detta stämmer inte överrens med Hultins (2006) undersökning där 

hennes studie visar att hon ser få undantag på socialt stödjande i undervisningen. Hennes 

studie har även visat att inte så många fördjupade samtal skedde. I min undersökning har det 

visat sig att 3 av pedagogerna försöker starta diskussioner bland eleverna för att få de att tänka 

utanför ramarna. Här har pedagogerna lyckas få eleverna att träda in i den närmaste 

utvecklingszonen som ska enligt Vygotskij vägleda eleven till att förstå vilka mål eleven har 

med sina handlingar och samtal. Den närmaste utvecklingszonen betyder att ”det finns något 

mer”, ett sätt att få barnen att känna utmaning och stimulans (Smidt 2012, s. 14). 
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När det gäller användningen av kultur- och normorienterande samtal i de undersökta klasserna 

var det inte så populärt bland pedagogerna. Nicole och Moa använde sig av skönlitteratur för 

att koppla och jämföra elevernas framtida händelser med. Jag observerade att båda klasserna 

uppskattade detta jättemycket eftersom det blev en stor diskussion om hur och vad de skulle 

göra. Här stöds min undersökning med Jönsson (2007) som skriver att eleverna involverar sig 

själva i de karaktärer och situationer de läser om samt ställer explicita frågor om händelser 

(Jönsson 2007, s. 234). Resterande två pedagoger sade under intervjun att det var väldigt 

viktigt att använda sig av skönlitteratur för att göra kopplingar med terminens tema eller 

framtida händelser, men under observationen kunde jag inte se dessa kopplingar.  

6.1.2 Läsande klass  
Under mitt nuvarande fältarbete har det visat sig att klasserna och pedagogerna jag har 

undersökt använder sig av en läsande klass. En läsande klass utgår bland annat från 

modellerna RT (Reciprocal Teaching) och QtA (Questioning the Author).  Det finns fyra 

grundstrategier som expertläsare använder sig av för att första det lästa. De handlar om att 

förutspå, att ställa frågor, att reda ut oklarheter och att sammanfatta samt att ifrågasätta 

författaren. Barbro Westlund introducerade begreppet ”läsfixarna” för att förklara dessa 

lässtrategier för eleverna. Dessa kan beskrivas som mentala verktyg för ökad läsförståelse 

(Läsande klass 2016). 

Spågumman handlar om att man förutspår och ställer egna hypoteser, dvs. att titta närmare på 

rubriker, bildtexter, textgenre m.m. Strategin kan användas innan, under och efter läsning. Vid 

till exempel berättande texter handlar det om att samtala om vad som kommer att hända 

senare i berättelsen. Reportern är nyfiken och ställer frågor på tre nivåer om texten. Nivåerna 

är på raden, mellan raderna och bortom raderna. Dessa nivåer handlar om det står direkt i 

texten (på raden), att hitta svaren på olika ställen i texten samt att dra egna slutsatser (mellan 

raderna) och att kunna använda sig av tidigare erfarenheter, t.ex. text - kopplingar (bortom 

raden). Med hjälp av sinnena kan Konstnären leva in sig i texten och kan se, höra och känna 

det texten berättar om, dvs. skapa inre bilder av det lästa. Detektiven reder ut nya ord, uttryck 

och oklarheter i texten. Denna strategi ska användas under läsningen. Cowboyen 

sammanfattar det viktigaste i texten. Denna strategi är väldigt viktig under och efter läsningen 

(Läsande klass 2016).  

Under intervjun berättade alla fyra pedagoger att använder sig av läsande klass i sin 

undervisning. Moa använder sig av dockor som ska föreställa dessa karaktärer och tar fram de 
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när eleverna ska till exempel leka detektiver eller spågummor. Isabelle och Marie har gjort 

stora affischer med bild på läsfixarna och hängt upp de i klassrummet. Under boksamtalet 

pekade lärarna på bilderna så fort de nämndes under samtalet. Nicole gjorde små kort på 

läsfixarna som varje barn hade vid bänken. Varje gång de skulle säga något fick de berätta 

vem av läsfixarna de skulle föreställa. Nicole berättade under intervjun att ”Vi pratar utifrån 

läsfixarna, vi ställer frågor till texten, kopplar ihop till annan litteratur och/eller kopplar till 

verkliga livet.” 

Innan högläsningen och boksamtalet förklarade Moa för hennes klass vad de olika 

karaktärerna innebar och visade upp dockorna. Varje gång hon tog fram en docka så fick 

eleverna säga högt namnet på den. Enligt Reichenberg och Emanuelsson (2014) ska 

pedagogerna visa eleverna hur man förutspår, ställer frågor, reder ut svåra ställen i texten och 

sammanfattar det lästa (Reichenberg och Emanuelsson 2014, s.4). Ingen av de resterande 

pedagogerna gjorde detta, vilket de tydliggjorde varför för mig under intervjun. Marie, 

Isabelle och Nicole berättade att de arbetar med läsfixarna dagligen och att de inte har det som 

vana att gå igenom karaktärerna eftersom eleverna redan kan de.  

Moa och Marie började boksamtalet med att säga ”nu ska vi vara spågummor, kan någon av 

er berätta vad ni tror kapitlet/boken kommer att handla om?” Moa tog fram dockan, Marie 

pekade på väggen och Nicole bad eleverna ta fram korten. Isabelle däremot bad eleverna 

återberätta vad som hände i föregående kapitel innan hon började läsa. Nicole sade ”glöm inte 

att leka detektiver under hela högläsningen”. Det hon menade var att eleverna skulle vara 

uppmärksamma om de hörde ord de inte kände igen. Moa stoppade läsningen och bad också 

sina elever vara detektiver. Hon tog fram detektiv dockan och sade ”Vad menar den Gråa med 

sur mjölk? Har ni hört talas om det förut?”. Vid ett annat tillfälle frågade en av eleverna vad 

författaren menar med ”att lågan hoppade och dansade”. Detektiven får eleverna att tänka 

efter vad de egentligen hör. Under Maries boksamtal fick eleverna vara detektiver vid flera 

tillfällen, till exempel när hon frågade eleverna var ”fågen” betydde. Lärarna ska enligt 

Vygotskij konfrontera elevernas erfarenhet tillsammans med vetenskapliga begrepp så att 

elevernas spontana tankar utvecklas.  På så sätt menar teoretikern att det formas en interaktion 

med den vuxne som skapar zonen för den närmaste utvecklingen (Smidt 2010, s.12).  

Isabelle nämnde under intervjun att ”det är väldigt viktigt att engagera eleverna i läsningen 

genom läsfixarna”, men detta kunde jag inte observera så mycket under hennes boksamtal. De 

få tillfällen när hon använde sig av läsfixarna var när eleverna skulle vara cowboyen och 
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sammanfatta kapitlet. Marie, Nicole och Isabelle använde sig inte mycket av konstnären och 

reporten under deras boksamtal. Under intervjun fick jag svar på varför. De berättade att de 

inte hade chans under just det tillfället jag observerade. Nicole däremot försökte koppla under 

några tillfällen boken med elevernas skolresa och eleverna skulle ”leka” reportrarna. Hon sade 

”Hur hade ni gjort om ni var Sune och någon av era föräldrar var rädda under natten?” Efter 

boksamtalet bad Moa sina eleverna vara konstnärer där de fick rita en händelse som de minns 

från boken.  

Analysen har visat att alla pedagoger på något sätt använder sig av läsfixarna i sin 

undervisning. Under intervjuerna intygar pedagogerna att Läsande klass är väldigt givande, 

lärorik och användbar under högläsningen och boksamtal. Marie sade ”många av barnen 

uppskattar karaktärerna och väljer att ”gömma” sig bakom de för att uttrycka sina tankar och 

känslor”. Analysen har även visat att pedagogerna använder sig av RT och QtA för att 

underlätta boksamtalen. Vid flera tillfällen fick jag se att Moa och eleverna ifrågasätter 

författaren för att hen använder allt för komplicerat språk. Genom att ifrågasätta författaren 

och upptäcka svåra ord utvecklas elevernas ordförråd (Reichenberg & Emanuelsson 2014). 

6.3Olika sätt att starta boksamtal på  
Nicole och Marie använder sig av boksamtal på liknande sätt. Innan de började högläsa sade 

pedagogerna att eleverna skulle vara spågummor och berätta vad de tror att kapitlet skulle 

handla om utifrån rubriken. Marie startade högläsningen genom att säga ”Den riktiga skatten 

är rubriken, vad tänker ni på? Vad får ni upp i huvudet?” Hon fortsatte med följdfrågor som 

”Vad menar författaren med den riktiga skatten?” och även återkoppling som ”Så du menar 

att du har fått ledtrådar under boken vad den riktiga skatten är?”. Pedagogen arbetar med den 

proximala utvecklingszonen genom att ge återkoppling till sina elever (Hwang & Nilsson 

2011, s. 67). Nicole startade läsningen genom att berätta för eleverna att kapitlet heter ”God 

natt Rudolf” och sade ”Kan någon hjälpa mig att vara spågumma och berätta vad ni tror att 

kapitlet kommer att handla om?” Eleverna fick återkoppling på deras diskussioner av 

pedagogen som ”Är det pappa Rudolf du menar?”, ”Ja, precis, tokiga pappa”. Eleverna log 

glatt mot Nicole och några fnissade till.  

Moa däremot använde sig av en annan metod för att starta diskussionen innan hon började 

läsa. Hon visade framsidan på högläsningsboken och täckte för texten. Högläsningen och 

boksamtalet startades av Moa genom att säga ”Vad ser ni på bilden” ”Titta lite och fundera, 
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vad tror ni sagan handlar om?”. Det hon ville var att eleverna skulle utifrån bilden de såg 

förutspå vad boken kommer att handla om.  

 Isabelle valde att använda sig av det undervisande förhöret där eleverna skulle berätta vad 

som hände i föregående kapitel (Hultin 2006). Hon bad eleverna att återberätta händelserna i 

boken och ”det ni kommer ihåg om Katitzi som person”. Det jag märkte under 

observationerna var att eleverna blev väldigt engagerade och uppspelta för att de fick berätta 

vem Katizi var och är som person. Här kan jag se att pedagogen använder sig av det 

undervisande förhöret för att försöka fastställa elevernas kunskap om boken.  

Pedagogerna var överrens om att under boksamtal får eleverna möjlighet att diskutera, 

reflektera och argumentera sina egna och andras tankar kring en bok. Under Maries och 

Nicoles boksamtal observerade jag att båda använder sig av modellen RT som jag nämnde 

tidigare. En del av modellen går ut på att förutspå handlingen och det var exakt det 

pedagogerna gjorde innan de började läsa. Utifrån denna metod menar Reichenberg och 

Emanuelsson (2014)  att eleverna lär sig dra egna slutsatser utifrån det de redan vet och från 

den nya informationen som dyker upp i texten (Reichenberg & Emanuelsson 2014, s.7). 

Marie använde sig av följdfrågor i sitt boksamtal med eleverna. Detta tolkar jag som att 

genom följdfrågor får eleverna möjlighet att vidareutveckla sina tankar och fantasier. Genom 

återkoppling som både Nicole och Marie ger till sina elever, visar det sig att eleverna blir mer 

engagerade och villiga att fortsätta lyssna.  Båda pedagogerna arbetar med den proximala 

utvecklingszonen genom att ge återkoppling till sina elever (Hwang & Nilsson 2011, s. 67). 

Under observationen märkte jag att Marie använder sig mycket av kroppsspråk och rörelse för 

att nå ut till sina elever samt få de att vara koncentrerade och intresserade av läsningen. För att 

fånga elevernas uppmärksamhet berättade Marie att hon själv brukar klä ut sig till en av 

karaktärerna i boken och gestalta en liten händelse. 

På liknande sätt gör även Moa för att göra det spännande för sina elever. Hon väljer att täcka 

för rubriken och låter elevernas fantasi flöda fram. Under observationen fick nästan alla barn 

komma till tals och höra varandras tankar kring boken.  På så sätt kan eleverna skapa egna 

tankar kring boken och samtidigt få möjlighet att höra andras föreställningar om texten 

(Jönsson 2007). Under intervjun berättade hon att efter klassen har läst klart en bok får de rita 

en händelse eller något som symboliserar boken och därefter göra en liten saga själva, dvs. 

skapa en egen fortsättning på boken.   
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När jag observerade Isabelles boksamtal använde hon sig av det metoden RT i sitt boksamtal. 

Metoden RT handlar om att identifiera och reda ut oklarheter i texten (Reichenberg & 

Emanuelsson 2014, s.4). Detta tolkar jag att Isabelle gjorde genom att ställa följdfrågor till 

eleverna. Ett exempel var när en av eleverna sade att Katitzis pappa var rom, och då ställde 

hon frågan ”Men vad innebär det att vara en rom?”. Detta gjorde att det blev en diskussion i 

klassrummet mellan eleverna. Enligt Vygotskij utvecklas tänkandet och förståelse genom 

erfarenheter och interaktion med andra. Genom kommunikation menar teoretikern att barnen 

utvecklar förståelse för olika begrepp, som han själva kallar det spontana begrepp (Smidt 

2010, s.97).  

6.4 Öppna och slutna frågor under boksamtalet 
Under boksamtalet observerade jag att pedagogerna använder sig mer av slutna frågor än 

öppna frågor. Slutna frågor innebär at läraren får möjlighet att kontrollera elevernas kunskap 

om det de har tidigare har läst. Öppna frågor handlar om att pedagogerna får möjlighet att 

höra elevernas tankar, lyfta deras erfarenhet, sätta ord på deras fantasier m.m.  

Nicole, Marie och Isabelle använde sig mycket av slutna frågor under sina boksamtal. 

Isabelles boksamtal började med bara slutna frågor där hon bad eleverna prata om bokens 

karaktärer och handlingen. Under boksamtalet ställde Nicole vid flera tillfällen kontrollfrågor 

som ”Vem var Sune kär i? Varför var Sunes pappa rädd i tältet?” Under intervjun bekräftade 

Nicole att slutna frågor är ibland bra där hon kan höra om eleverna förstår det de hör. Under 

högläsningen och samtalet bad Nicole sina elever att vara detektiver och säga till om de tycker 

något är oklart. En elev räckte upp handen och frågade vad ordet ynkligt betyder. Pedagogen 

gav ordet till en annan elev för att förklara begreppet. Isabelle använde sig av samma strategi 

när hon högläste under flera tillfällen. Hon ställde frågor som ”Varför träffade Katitzi inte sin 

pappa tidigare?”, ”Vad heter den andra tjejen i boken?” Under intervjun berättade Isabelle att 

hon ville veta om barnen har förstått det hon läste. Ett av exemplen där slutna frågor användes 

under Maries boksamtal var när hon ställde frågorna ”Vem är morfar?” och ”Vems föräldrar 

är det på bilden?” Eleverna fick svara på frågorna genom att räcka upp handen och pedagogen 

tilldelade ordet.  

Moa däremot använde sig bara vid två tillfällen av slutna frågor. Det första tillfället var när 

hon presenterade läsfixarna för barnen. Eleverna fick räcka upp handen och förklara vad varje 

figur innebar. Det andra var om ett uttryck som var ovanligt bland eleverna. ”Vågorna hoppar 

och dansar, vad menar man då?” Eleverna i klassen gav några exempel om vad det kunde 
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innebära och i slutet förklara Moa vad utrycker innebar. Under detta tillfälle använde sig Moa 

av den proximala utvecklingen där barnen fick stöd av en mer erfaren person (Hwang och 

Nilsson 2011). 

Moa berättar i intervjun är öppna frågor vid boksamtal är väldigt viktiga. ”Alla elever får 

möjlighet att reflektera och komma med egna erfarenheter under samtalet”. Innan samtalet 

ville Moa att eleverna skulle få en egen bild av boken genom att bara titta på bilderna. När 

eleverna berättade sina tankar sade Moa att boken heter Flickan från långt borta och bad de 

tänka om en gång till och säga vad som först kommer upp i deras huvud om bokens titel.  

Under boksamtalet fortsatte Moa med öppna frågor för att diskutera bokens handling. En av 

frågorna var ”Förut var hon ju glad när hon var ensam, nu är hon ledsen, varför tror ni hon 

blev det? Har ni några tankar om det?” I slutet av boksamtalen ställde Moa frågan ”Vad tror 

ni händer nu när sagan är slut”. Först pratade barnen med varandra om vad de tror kommer 

hända i ”nästa” saga och därefter fick de rita fortsättningen av boken. 

Som jag nämnde tidigare berättade Moa att hon och hennes klass skulle besöka konserthuset 

och valde att läsa en bok om detta. Hon berättade under intervjun att hon valde att läsa om det 

eftersom då får barnen möjlighet att koppla skönlitteraturen till veckans händelse. När Marie 

och Nicole använde sig av öppna frågor försökte de knyta an till elevernas erfarenhet. Nicole 

frågade eleverna om de visste vad Skatteverket var för arbete och om de kände någon som 

jobbar på ett sådant ställe. Några av eleverna berättade deras historier om Skatteverket. Hon 

läste boken Sune på skolresa, där hon ville koppla boken med elevernas framtida händelser. 

Nicole berättade under intervjun att hon valde att läsa Sune på Skolresa för att hennes klass 

skulle åka i slutet av året på en klassresa. Hon ville att eleverna skulle associera boken med 

deras framtida planer. Marie däremot använder sig inte så mycket av öppna frågor under 

boksamtalet utan ställde frågor som var mindre ”kontrollerande”. Med mindre ”kontrollerade” 

menar jag att eleverna kunde fritt svara på frågan utifrån deras synvinkel. En av frågor var 

”Kan någon av er sammanfatta kapitlet? Jag menar hur just ”du” förstod kapitlet och 

händelsen”. Hon fortsatte med ”Var Asta rädd då? Varför inte tror du? Hade du blivit rädd om 

det händer dig?”.  

Efter högläsningen och boksamtalet använde sig Isabelle vid flera tillfällen av öppna frågor. 

Ett av tillfällen var när hon avslutade kapitlet frågade hon klassen ”Vad ska man tänka på om 

man ser en kompis eller någon på skolan bli illa behandlad?” Några elever fick svara och fick 

en återkoppling som ”Ja precis, eller så om man är rädd kan man gå till fröken”. Hon fortsatte 
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boksamtalet med ”Det här ordet ”zigenare” som Katitzi blir kallad, vad tror ni det betyder?” 

Många händer var i luften och barnen ville svara på frågan. Men pedagogen bestämde sig för 

att barnen först skulle prata med varandra om begreppet för att sedan berätta för läraren och 

klassen. Därefter förklarade Isabelle betydelsen av begreppet. Här använde sig Isabelle av den 

proximala utvecklingszonen där hon först lät eleverna diskutera begreppet för att sedan hjälpa 

de komma fram till rätt svar (Hwang & Nilsson 2011, s. 65-68). Isabelle förklarade att ”det är 

inte fint att säga zigenare, utan det heter rom.” Barnen nickade och såg förstående ut. Flera av 

barnen räckte upp handen och ville fortsätta diskutera begreppet ”zigenare”.  

Analysen har visat att Moas och Isabelles boksamtal är socialt stödjande. Vid deras boksamtal 

kunde jag observera att båda pedagogerna ville att barnen skulle diskutera och argumentera 

med varandra. På så sätt kan eleverna lära sig av varandra och även höra andras tankar och 

föreställningar. Eleverna lär sig genom att delta i kommunikativa och praktiska samspel med 

andra som de senare kan använda för att förstå och kommunicera i framtida händelser (Säljö 

2000, s.105-106). Alla pedagoger nämnde under intervjun att de ville att barnen skulle arbeta 

och lära sig av varandra. Detta stöds inte av Ewald (2007) som säger att i hennes 

undersökning finns det bara få tal undantag där socialt stödjande mellan eleverna har visats 

(Ewald 2007, s.373).  

I min undersökning observerade jag att pedagogerna skapar möjlighet för barnen att fördjupa 

sig in i texterna genom att diskutera med varandra och med läraren. Vid flera tillfällen ställer 

Moa och Isabelle frågan där barnen får möjlighet att tänka utanför ramarna. Ett exempel är 

när Moas klass fick skriva fortsättningen på boken och Isabelles klass fick funderade på 

varför en karaktär i boken var rädd. Däremot skriver Ewald (2007) att i studien hon 

genomförde var det väldigt sparsamt där fördjupade samtal skapades.  

Analysen har visat att pedagogerna använder sig mer av slutna frågor än öppna frågor. Under 

boksamtalet användes slutna frågor för att kontrollera elevernas förståelse kring boken. Öppna 

frågor användes mer vid ta få fram elevernas tankar och reflektioner kring en händelse i boken 

eller som Moa gjorde, att skriva och rita en egen fortsättning på boken.  

Vygotskij pratade mycket om den proximala utvecklingen som handlar om att låta barnet 

möta krav och utmaningar som de kommer att försöka klara av med en annan elev eller med 

någon mer erfaren person (Hwang & Nilsson 2011, 65-68). Analysen har visat att i min studie 

tror pedagogerna starkt på den proximala utvecklingen. Vid flera tillfällen fick barnen 

möjlighet att tänka och reflektera för att sedan få korrekt kvar eller återkoppling från 
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pedagogen. Nicole, Isabelle och Moa lät sina elever först diskutera begreppet för att sedan 

hjälpa de med korrekt svar. Vid sådana tillfällen analyserade jag att pedagogerna använder sig 

av RT metoden som jag utgick från när jag observerade boksamtalet. Alla pedagoger vid 

något tillfälle använde sig av RT-modellen för läsförståelse, där barnen fick reda ut oklarheter 

i texten, exempelvis svåra ord eller att sammanfatta texten/kapitlet med egna ord 

(Reichenberg & Emanuelsson 2014, s.4).  

Som jag nämnde tidigare använde sig Nicole och Moa av skönlitteratur för att presentera 

elevernas framtida händelser.  När Nicole knyter an boken till elevernas erfarenhet använder 

hon sig av kultur- och normorienterande samtal där hon går utanför boken för att samtala och 

jämföra elevernas erfarenhet med bokens händelser (Hultin 2006). 

6.5 Definition av boksamtal 
Samtal kring böcker menar Jönsson (2007) skapar ett ljus av samspel och kommunikation där 

eleverna får möjlighet att skapa djupare mening kring de böcker klassen och eleverna läser 

(Jönsson 2007, s. 142). Nicole definierar boksamtalet där man samtalar om litteratur ”och att 

samtala behöver inte alltid vara med ord, utan även texter och illustrationer”. Hon har märkt 

att elevernas språk har utvecklas genom åren på grund av boksamtal och att ”de har blivit 

medvetna om andras tankar samt har blivit toleranta mot varandra.” Isabelle menar att genom 

boksamtal kan eleverna återberätta, skapa inre bilder och egna funderingar kring böckerna de 

har läst. Vidare säger hon att med hjälp av boksamtal behöver inte eleverna ”bara” läsa klart 

boken utan samtalet lämnar ett spår, en upplevelse. Hon menar även att boksamtal bidrar till 

intresset för läsandet men även intresset för ämnet som eleverna håller på med under 

terminen. Moa definierar boksamtal genom att prata runt boken och om handlingen, inte bara 

läsa igenom den. Hon anser även att genom boksamtal kan alla komma till tals och tänka efter 

det man precis hörde. En av anledningarna varför hon använder sig av boksamtal är för att 

väcka läslust hos eleverna. ”Genom att prata om det lästa, blir mina elever mer nyfikna på 

boken.” Maries definition av boksamtal är att man reflekterar, diskuterar och argumenterar 

kring böcker enskilt och med andra i klassen. Hon berättar även att hon vill ”genom 

boksamtal bidra till lustfylld lärande och att eleverna ska känna glädje till läsning och 

böcker.”  

Analysen har visat att alla fyra pedagogerna definierar boksamtal på likande sätt. Boksamtal 

anses vara givande och utvecklande för elevers lärförståelse. Under boksamtalet får eleverna 

möjlighet att integrera med sina kamrater med hjälp av diskussion och reflektion. Lärarna 
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anser även att genom boksamtal ökar elevernas läslust och de blir mer nyfikna på 

skönlitteratur. Boksamtal bidrar till att undervisningen blir socialt stödjande och eleverna får 

möjlighet att dela sina tankar med varandra. Eleverna lär sig och utvecklas med hjälp av 

kommunikation och samspel med varandra (Säljö 2000, s. 105).  

6.6. Sammanfattande analys av boksamtal  
Analysen har visat att alla fyra lärare anser att boksamtal är väldigt viktigt pedagogiskt 

verktyg som används hela tiden. Boksamtal skapar interaktion mellan lärarna och eleverna 

men även mellan eleverna själva. Eleverna får möjlighet att genom boksamtal diskutera olika 

ämnen med varandra och höra andras åsikter och tankar. Pedagogerna är överrens om att 

boksamtal håller elevernas läsintresse och bli motiverade till att diskutera aktuella teman i 

klassrummet. 

Resultatanalysen har visat att pedagogerna försöker variera mellan det undervisande förhöret, 

det texttolkande samtalet och det kultur- och normorienterande samtalet. Däremot använder 

de sig inte av det informella boksamtalet eftersom de anser att barnen är för små och samtal 

om olika böcker såg jag inte under observationen. Detta stämmer överrens med Hultins 

(2007) undersökning där användningen av det informella boksamtalet kom vid bara något 

tillfälle där en elev presenterade en bok (Hultin 2007, s.292).  

Användning av boksamtalen sker på olika sätt i respektive klass. Det undervisande förhöret är 

väldigt populär hos Marie och Nicole där de tycker att det är väldigt viktigt att eleverna 

förstår bokens handling, vilket de även bekräftar under intervjun. Eleverna kan på så sätt 

använda sig av det de har läst för att förstå vad de har läst och vad som kommer att hända i 

texten. Detta visar på textrörlighet (Liberg 2003). Observationen har visat att Moa inte 

använder sig mycket av det undervisande förhöret eftersom där får inte barnen möjlighet att 

tänka själva och skapa sina egna bilder. Isabelles sätt att använda sig av boksamtal i sin 

undervisning är att variera mellan alla tre samtal. 

 Pedagogerna anser att det texttolkande samtalet och kultur- och normorienterande samtalet 

har en av de viktigaste faktorerna som eleverna behöver under ett boksamtal, dvs. att 

analysera, tolka och koppla till egna erfarenheter. Moa och Isabelle försöker koppla elevernas 

känslor till litteraturen genom att försöka få eleverna att tänka som om de var i karaktärens 

situation. Detta är väldigt viktigt, betonar Eriksson Barajas (2012), att skildringarna i en text 

är en vikig aspekt som skapas hög grad av engagemang hos eleverna. Stor engagemang är 

förknippat med realism och textens innehåll (Eriksson Barajas 2012, s. 108). Alla tre 
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pedagogerna berättar i intervjun att det är viktigt att koppla skönlitteratur till barnens 

erfarenheter. Detta såg jag tyvärr bara under Nicoles och Isabelles boksamtal där de läser en 

bok för att barnen ska kunna göra associationer till verkliga livet. På så sätt menar Jönsson 

(2007) att eleverna kan genom att höra litteraturen göra egna tolkningar, värderingar och 

kopplingar till egna erfarenheter (Jönsson 2007, s.153). Isabelle nämner under intervjun att 

hon läser boken Katitzi för att få barnen att förstå samhällets situation. Hon sade ”genom 

litteraturen kan eleverna sätta sig in i andras situation och förstå hur de känner”. Genom att 

läraren ger barnen möjlighet att höra om hur folk lever under andra förutsättningar, kan deras 

sinne öppnas och även få nya perspektiv på livet (Eriksson Barajas 2012, s. 120). Moa 

berättar under intervjun att hon har läst en bok om olika konserter för barnen eftersom de 

skulle besöka konserthuset, men användningen av det kultur- och normorienterade boksamtal 

är inget jag kunde observera under det tillfället jag var där.  

Alla fyra pedagogerna använder sig dagligen av en läsande klass i sin undervisning, som 

bygger på modellerna RT och QtR. Lärarna tydliggör detta under intervjun att en läsande 

klass är väldigt praktiskt och lärorik för eleverna. Med hjälp av läsfixarna menar pedagogerna 

att eleverna kan använda sig av skönlitteraturen för att analysera, ifrågasätta, tolka och koppla 

till verkligheten. Marie berättar att ”läsfixarna har hjälpt eleverna att förstå ”svårare” 

litteratur.” Pedagogerna använder sig av läsfixarna under hela högläsningen och boksamtalet. 

De startar högläsningen/boksamtalet med att eleverna ska ”vara” spågummor, fortsätter med 

att ”vara” reportern och avslutar med att ”vara” cowboyen. Under hela högläsningsstunden 

och boksamtalet ska eleverna ”vara” detektiver. Läsfixarna kopplar jag även ihop med öppna 

frågor där eleverna får möjlighet att tänka igenom, själva motivera svar samt bidra sina egna 

synpunkter/åsikter. Ett exempel där spågumman kopplas med öppna frågor är när eleverna får 

utvidga sina fantasier och berätta vad de tror kommer att hända i boken utifrån rubrik eller 

bilder. Samtidigt kan eleverna höra vad andra tycker och tänker kring samma text. Eleverna 

kan tillsammans med sina kamrater försöka skapa mening i texten utifrån samtal 

(Reichenberg & Emanuelsson 2014, s. 14). Analysen har även visat att QtR inte används så 

mycket under boksamtalet. Pedagogerna gav inte eleverna ofta tillfälle där de kunde 

ifrågasätta författaren och ställa egna frågor och formuleringar kring boken. Under intervjun 

hade jag som följdfråga varför detta tillfälle inte kom så ofta. Alla fyra var överrens om att 

eleverna var för små för att de ska ha en kritisk inställning mot litteraturen. ”Det kommer lite 

längre fram, kanske i femman eller sexan” sade Nicole.  
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Användningen av slutna och öppna frågor varierar mellan pedagogerna. Alla fyra anser att 

både öppna och slutna frågor behövs vid boksamtal. Marie och Nicole anser att slutna frågor 

är väldigt viktiga för eleverna, eftersom där får de möjlighet att funderar över vad de precis 

hörde samt väcka minnet om vad som hände sist de läste. Detta kopplar jag med det 

undervisade förhöret som jag nämnde tidigare, där lärarna försöker fastställa elevernas 

kunskap (Hultin 2006). Öppna frågor nämndes under intervjun med pedagogerna där alla 

tyckte att dessa var viktiga efter där får barnen möjlighet att reflektera, diskutera och 

argumentera. Moa använder sig av öppna frågor under hela sitt boksamtal där hon försöker få 

eleverna att tänka utanför ramarna. Med hjälp av öppna frågor menar Jönsson (2007) att 

läraren kan stödja elevernas tankearbete. Elevernas funderingar kan utveckla samtalet på 

många olika sätt. Med slutna frågor kan läraren hjälpa eleverna att fokusera på läsningen 

(Jönsson 2007, s. 154).  

Analysen har även visat att genom boksamtal samspelar barnen med varandra. Genom olika 

samtal får eleverna möjlighet att höra varandras tankar och reflektioner. Att dela och samtala 

om varandras erfarenheter och händelser skapar eleverna gemenskap i klassen. Barnen 

utvecklar deras förståelse om böckerna genom att samtala med läraren och med varandra.  

Genom kommunikation med varandra kan man bygga upp en förståelse som en individ inte 

kan nå själv (Säljö 2000, s. 235). Analysen har även visat tydligt att pedagogerna använder sig 

av den proximala utvecklingszonen i sin undervisning, där de visar stöd och hjälper eleverna 

komma vidare med sina tankar och reflektioner som de själva inte klarar av.  

7. Slutdiskussion 
Pedagogerna som jag observerat och intervjuat är överrens om att högläsning är väldigt viktigt 

i grundskolans tidigare år. De är övertygade om att högläsning utgör en viktig del för att 

eleverna ska kunna tillämpa sig kunskap och därför högläser de dagligen för sina elever. 

Genom högläsning lär sig barnen nya begrepp och utvecklar ordförrådet. Högläsning i skolans 

tidigare år är viktigt eftersom det är här läsintresset börjar. Två av lärarna låter eleverna följa 

med till biblioteket för att de själva kan välja skönlitteratur.  

I min första frågeställning undrar jag hur och varför lärarna väljer böcker till högläsning. Min 

personliga uppfattning är att lärarna vill till en viss del styra vilka böcker eleverna ska höra 

eftersom det är väldigt lätt att eleverna fastnar för vissa typer av böcker och genrer. För 

pedagogerna är det viktigt att variera mellan olika genrer. På så sätt kan eleverna ”känna” och 

höra olika sortens böcker. Det finns så kallad klassisk och ny litteratur enligt pedagogerna 
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som används under högläsningen. Två av pedagogerna anser att det är viktigt med ny litteratur 

eftersom på så sätt kan man koppla skönlitteraturen till elevers vardag och erfarenheter. Ny 

litteratur anses vara mer kopplad till dagens samhälle än klassiskt litteratur. Det är vanligt att 

lärarna fastnar i sina gamla ”vanor”, dvs. klassiskt litteratur som de har läst år efter år, klass 

efter klass. Klassisk litteratur kan ge eleverna en ”språk utmaning” som kan ta bort fokuset 

från upplevelsen av handlingen. Pedagogerna är överrens om att när de väljer 

högläsningsböckerna ska eleverna kunna associera handlingen till sig själva. Med detta menar 

jag att eleverna ska kunna koppla skönlitteratur till vardagliga aktiviteter eller något som har 

hänt eller kommer att hända. Genom högläsning får eleverna känna på någon slags 

gemenskap där alla får höra samma historia och ingå i meningsfulla sammanhang. Genom 

interaktion med andra menar Vygotskij att barn blir delaktiga i en värld av läsning (Smidt 

2012, s.171-172).  

I min andra del av frågeställning undrar jag hur och varför lärarna använder sig av boksamtal 

samt vilka olika slags böcker används i undervisningen. Pedagogerna är överrens om att 

boksamtal ökar eleverna läslust samt skapar en interaktion mellan dem. Genom boksamtal får 

eleverna möjlighet att diskutera, argumentera och reflektera kring böckerna de har hört under 

högläsningsstunden. Det finns fyra olika samtal enligt Hultin (2007) som används i 

undervisningen, det undervisande förhöret, det texttolkande boksamtalet, kultur- och 

normorienterande boksamtalet och det informella boksamtalet. Alla fyra pedagogerna 

varierar mellan det undervisande förhöret, det texttolkande boksamtalet och det kultur- och 

normorienterande boksamtalet i sin undervisning. Det undervisande förhöret är väldigt 

populär bland pedagogerna, vilket jag även kopplar detta med slutna frågor som användes 

under boksamtalet.  Under intervjuerna som jag hade med pedagogerna bekräftades detta. Tre 

av pedagogerna ansåg att genom slutna frågor och det undervisande förhöret får eleverna 

möjlighet att tänka efter vad de precis hörde samt att lärarna kunde kontrollera elevernas 

kunskap och läsförståelse. Det texttolkande- och kultur- och normorienterande boksamtalet 

anser pedagogerna är mest givande och lärorikt för eleverna. Dessa två typer av boksamtal 

kopplar jag ihop med öppna frågor, där samtal inte är så kontrollerade och svaren kan vara 

väldigt fria samt reflekterande. Under dessa tillfällen kan eleverna diskutera och reflektera 

kring böckerna utifrån deras egna perspektiv men även förstå böckerna ur klassens synpunkt.  

Studien har visat att boksamtal i respektive klass är social stödjande. Pedagogerna försöker få 

eleverna att samtala med varandra och höra andras synpunkter. På så sätt kan eleverna lära sig 

att respektera olika åsikter samt ha tålamod mot varandra. Genom kultur- och 
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normorienterande samtal kan eleverna ta hjälp av skönlitteraturen för att diskutera och förstå 

sina erfarenheter. Jönsson (2007) hävdar att genom att samtala på ett djupt och resonerande 

sätt kan eleverna ta sina erfarenheter till hjälp för att förstå sin egen värld (Jönsson 2007, s. 

153). Studien har visat att det informella boksamtalet inte förekommer alls i de observerade 

klasserna. Pedagogerna anser att eleverna är för små för att själva ge varandra tips på olika 

böckerna. Jag håller inte riktigt med här, efterson elever kan få varandra att läsa mer genom 

att samtala om böckerna de har läst. På så sätt kan de hitta gemensamma genrer som de gillar 

samt uppmuntra varandra till mer läsning. Genom att pedagogerna tar eleverna till olika 

bibliotek kan de där både samtala med varandra och bibliotekarierna samt upptäcka en ny 

värld av skönlitteratur. Som Vygotskij säger ”man måste kommunicera för att lära” (Säljö 

2000).  

Under studien upptäckte jag att alla fyra pedagogerna använder sig av en läsande klass under 

sin undervisning. Läsande klass enligt lärarna är en väldigt bra pedagogiskt verktyg som 

uppskattas av både lärare och elever. Läsande klass bygger på bland annat modellerna RT och 

QtA. Båda modellerna bygger på direkta, strukturerade samtal som är ledda av en lärare 

(Reichenberg & Emanuelsson 2014). Under mina observationer har jag lagt märkte till att 

modellen QtA inte används så mycket som modellen RT. Pedagogerna använder sig av RT i 

undervisningen på så sätt att de låter eleverna tolka och analysera. Under läsande klass är det 

läraren som leder samtalet där hon hjälper sina elever komma vidare i förståelsen av boken. 

Genom en läsande klass kan pedagogerna ha ett medvetet och strukturerat samtal om textens 

innehåll där barnen får möjlighet att tanka högt. Alla fem strategierna är väldigt viktiga vid 

boksamtal för att skapa en medveten högläsning och boksamtal. Användningen av läsfixarna i 

undervisningen kan man applicera elevernas kunskap på olika typer av texter.  

Eva Hultin (2006) undersöker gymnasielärare medan jag undersöker pedagoger i de yngre 

skolåren, dvs. årskurs 3. En läsande klass är ett pedagogiskt verktyg för elever upp till årskurs 

6. Dessa 4 olika boksamtalen kan användas i de yngre och i de äldre klasserna. Hultins (2006) 

boksamtal kan pedagogerna kombinera med läsfixarna för att få mer inlevelse och diskussion 

i klassrummet. Studien har visat att dessa olika boksamtal och en läsande klass är besläktat. 

De fyller ut varandras tomma ”hål” och ersätter det som fattas hos varandra.  

Som jag nämnde tidigare i uppsatsen så var jag förvånad över att jag upptäckte att lärarna inte 

använder sig mycket av boksamtal i sin undervisning. Min studie har visat helt tvärtom. 

Pedagogerna som jag har undersökt är väldigt engagerade i skönlitteratur och anser att det är 
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väldigt viktigt att bearbeta läsningen efteråt med sina elever. På så sätt kan eleverna sätta ord 

på sina tankar och fantasier. Pedagogerna är inte bara engagerade i skönlitteratur utan anser 

att boksamtal skapar en interaktion mellan läraren och eleverna. Vårt sätt att tänka och 

kommunicera hävdar Vygotskij är formade av sociala sammanhang och erfarenheter (Säljö 

2000, s. 35).  

7.1 Framtida forskning  

 
Under undersökningens gång har jag har fått nya infallsvinklar på boksamtal. Framför allt på 

att det finns flera olika sätt att utföra ett boksamtal på. Däribland tänker jag att ett intressant 

forskningsområde är att forska kring boksamtal ur elevperspektiv. Jag vill se hur eleverna ser 

på boksamtal samt vilken typ av boksamtal är mest lärorik enligt dem. Samtidigt vill jag se 

vilka diskussioner som dyker upp under boksamtalet och vad de kan bero på.  
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Bilaga 1 
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http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/4089/Avhandling.pdf;jsessionid=4F5490DC28BA39E2A6FD10E05F7E444E?sequence=1
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/4089/Avhandling.pdf;jsessionid=4F5490DC28BA39E2A6FD10E05F7E444E?sequence=1
http://www.enlasandeklass.se/lasforstaelsestrategier/
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://dx.doi.org/10.1080/10409280903544389
http://www.enlasandeklass.se/lasforstaelsestrategier/


41 
 

Vad läser pedagogen?? 

 

 

 

 

Var läser pedagogen (står framför elevern, går 

runt m.m) och hur många är med under 

högläsningen? 

 

 

 

 

En pedagog läser högt för barnen, men samtalar 

inte om det lästa 

 

 

 

 

En pedagog läser högt för barnen och tar pauser 

för att samtala om det lästa 

 

 

 

Anknyter pedagogen bokens innehåll till 

hens/elevers erfarenhet? 

 

 

 

Ställer pedagogen öppna frågor vilka är 

tankeväckande och inte kräver ett enda korrekt 

svar utan ger utrymme för flera svar? 

 

Sker kunskapskontroll där pedagogen ställer 

slutna frågor som endast kan besvaras med ja 

eller nej?  

 

 

Pedagogen läser högt och samtalar efter hon har 

läst klart 

 

 

 

Vilken typ av boksamtal använder sig pedagogen 

av?  

 

1. Det undervisande förhöret 

 

2. Texttolkande boksamtalet 

 

3. Kultur- och normorienterade samtalet 

 

4. Det informella boksamtalet 

 

 

 

Använder pedagogen modellerna RT och QtR? 

 

 

Hur reagerar pedagogen när barnen vill tala om 

något eller pekar på bilder och vill tala om dem?  

 

 

Lyssnar pedagogen lyhört på barnets svar?  

 
 

Ger pedagogen bekräftade feedback genom  
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följdfrågor eller kommentarer och låter barnen ge 

förtydligande gensvar?  

 

 

Finns det barn som aldrig får ordet? 

 

 

 

 

Finns det barn som verkar vara uttråkade och inte 

är intresserade av boken eller samtalet? 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

1. Vad heter du?  

- Hur gammal är du? 

- Hur länge har du jobbat som lärare? 

- Vilken utbildning har du? 

2. Använder du dig av högläsning i din undervisning? 

- På vilket sätt?  

- Tycker eleverna om det? 

3. Vad tycker du att högläsning har för roll i undervisningen?  

4. Vilken typ av böcker/texter tycker du passar för barnen? Varför? 

5. Har du några speciella strategier när du väljer högläsningsbok? 

- Går du efter det ni arbetar med under terminen? 

- Hur anpassar du din högläsningsbok till dina elever? 

- Väljer du böcker utifrån innehåll och handling? 

- Tror du att innehållet och handlingen kan påverka eleverna? På vilket sätt? 

- Brukar barnen vara nöjda med böcker du väljer? 

6. Använder du dig av boksamtal i din undervisning? 

- På vilket sätt?  

- Läser du och pratar efteråt eller pratar ni i grupp när ni har läst klart boken? 

7. Kan du berätta om ett tillfälle där du har använt dig av boksamtal i din 

undervisning? 

8. Hur tänker du kring det undervisande förhöret, det texttolkande boksamtalet, 

det kultur- och normorienterande boksamtalet och det informella boksamtalet? 

9. Hur tänker du kring modellerna RT och QtR? 

10. Hur länge har du använt boksamtal i din undervisning? 

11. Begreppet boksamtal kan tolkas på många olika sätt? Hur definierar du 

begreppet? 

12. Hur ofta har ni boksamtal? 

13. Hur länge brukar era boksamtal pågå?  
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- Hur stor grupp brukar du ha? 

14. Varför har du boksamtal? 

15. Vilka mål vill du uppnå med boksamtalen? 

16. Har du märkt någon positiv förändring hos eleverna som kan kopplas till 

boksamtalen?  

- Negativ förändring? 

17. Hur ofta uppnår du de målen du har satt upp för boksamtal? 

- Varför så ofta/sällan? 

18. Vilka möjligheter ser du med boksamtal? 

- Varför? 

- Påverkar boksamtalen positivt eleverna? På vilket sätt? 

- Negativ påverkan? 

19. Vad finns det för hinder med boksamtal? 

- Varför? På vilket sätt? 

Bilaga 3 
 

Brev till fältskolorna  

Hej! 

Mitt namn är Katarina Jovanovic och jag är lärarstudent på Södertörns högskola. Programmet 

jag går på heter Grundlärarutbildning med interkulturell profil F-3 och nu är jag på termin 7. 

Just nu håller jag på att skriva mitt självständiga arbete, där jag ska göra en studie om 

högläsning och boksamtal. Jag har valt att undersöka hur lärarna arbetar med högläsning samt 

vad som ligger till grund för val av högläsningsböcker. Det jag vill ta reda på med min studie 

är att se hur pedagogerna i grundskolans tidigare år bearbetar innehållet av en högläsningsbok 

tillsammans med sina elever och vad de vill uppnå med sina pedagogiska boksamtal.  

För att jag ska kunna samla empiriskt material behöver jag observera några boksamtal samt 

intervjua lärare som arbetar med boksamtal. Jag undrar om det finns någon möjlighet för mig 

att komma till XXX skolan och undersöka detta.  

Jag ser fram emot ditt svar! 

Tack på förhand, 

Katarina Jovanovic 

Lärarstudent på Södertörns högskola  

Bilaga 4 
 

Brev till föräldrarna  

Hej! 
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Mitt namn är Katarina Jovanovic och jag är lärarstudent på Södertörns högskola. Programmet 

jag går på heter Grundlärarutbildning med interkulturell profil F-3 och nu är jag på termin 7. 

Just nu håller jag på att skriva mitt självständiga arbete, där jag ska göra en studie om 

högläsning och boksamtal. Jag har valt att undersöka hur lärarna arbetar med högläsning samt 

vad som ligger till grund för val av högläsningsböcker. Det jag vill ta reda på med min studie 

är att se hur pedagogerna i grundskolans tidigare år bearbetar innehållet av en högläsningsbok 

tillsammans med sina elever och vad de vill uppnå med sina pedagogiska boksamtal.  

Jag har fått tillåtelse av XXX i årskurs 3 för att göra observation i hennes klass. Jag kommer 

bara att spela in elevernas samtal, inte filma de. Observationerna kommer att ske i helklass när 

XXX läser högt för eleverna samt samtalar om böckerna.  

Det är frivilligt för eleverna att delta i intervjuerna. Om ni EJ vill att ert barn skall medverka 

ber vi er att kontakta XXX innan den 11 mars, 2016. Kontakta mig gärna vid eventuella 

frågor.  

Mailadress: katarina.jovanovic@hotmail.se 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar,  

Katarina Jovanovic 
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