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Ämnesområdet för vår litteraturstudie behandlar boksamtal i en klassrumspraktik. Syftet 

med litteraturstudien är att ta reda på läsförståelsens olika aspekter och vilken effekt 

boksamtal har på dessa aspekter av läsförståelse. Utifrån forskning vill vi reda ut på vilket 

sätt boksamtal kan inverka på elevers läsförståelse, hur boksamtal praktiskt kan användas i 

undervisningen samt hur elevers läsförståelse påverkas beroende på lärares val av texter. 

Studiens syfte besvaras utifrån de tre frågeställningarna nedan: 

            

 Vilka olika aspekter finns av läsförståelse? 

 Vilken effekt har boksamtal på olika aspekter av läsförståelse? 

 Hur kan boksamtal enligt forskning användas i undervisningen? 

 

Material som används i vår litteraturstudie består av både nationell och internationell 

forskning, som funnits med hjälp av varierande söktjänster. Det insamlade materialet 

innefattar vetenskapliga artiklar, avhandlingar samt ett bokkapitel. Materialet har 

analyserats och uppfyller våra kriterier utifrån studiens syften och frågeställningar. 
 

Utifrån den forskning vi har tagit del av syns det tydligt att boksamtal är en användbar 

undervisningsaktivitet som kan användas med fördel för att utveckla elevers läsförståelse. 

Det ger dem möjlighet till att ta del av varandras tankar och föreställningar. Forskning visar 

också att när lärare ställer öppna frågor till elever ges de möjlighet att reflektera och uttrycka 

egna åsikter, samtidigt får de också möjlighet att diskutera tillsammans med klasskamrater. 

Resultaten visar även att avkodning ses som en förutsättning för läsförståelse samt att 

högläsning av faktatexter och berättande texter, med diskussioner efteråt, ger elever 

möjlighet att utveckla sin läsförståelse. Forskningsresultat har visat att olika pedagogiska 

boksamtalsaktiviteter och dialogisk läsning möjliggör elevers utvecklande av boksamtal 

med stöd från lärare. 

Sökord: Boksamtal, Läsförståelse, Chambers, Öppna frågor, Socialt samspel 
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1 Inledning 
’’Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och 

skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang 

och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att 

utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.’’ (Skolverket, 2011a, s. 223).  

 

Utifrån ovanstående citat kommer vår litteraturstudie att inriktas på boksamtalets 

möjligheter samt påverkan i undervisningen. Vi anser utifrån våra erfarenheter från 

verksamhetsförlagda utbildningar att elevers textanvändning i dagens skola sker i mindre 

utsträckning än tidigare. Vi finner stöd för detta även från den internationella 

undersökningsorganisationen PIRLS 2011 (Skolverket, 2012) där tioåriga elevers 

förmågor inom läsförståelse undersöks. De förmågor som undersöks, så som 

förståelseprocesser och elevers läsvanor, har stor betydelse för hur väl elever uppnår egna 

mål, utvecklar sin potential och utvecklar kunskaper för att kunna samverka i samhället. I 

PIRLS 2011 (Skolverket, 2012) undersökning framgår det att de svenska elevers 

textanvändning i undervisningssammanhang skedde i mindre utsträckning jämfört med 

andra länder. Vilket visade att arbetet med läsförståelse behövde ske i större utsträckning 

för att svenska elevers läsförmåga skulle utvecklas. Vi har utgått från PIRLS 2011 

(Skolverket, 2012) som jämför elevers läsförmågor i årskurs 4 eftersom det inte finns en 

internationell undersökning som mäter elevers läsförståelse i årskurserna F-3. 

  

Under deltaganden i våra verksamhetsförlagda utbildningar uppmärksammade vi bristen 

på textbearbetning där samtal om texter inte fick mycket utrymme. Elevernas läsning 

bestod nästan enbart av enskild läsning av texter som de efteråt endast fick skriva en 

recension till. Det genomfördes inga samtal mellan läraren och eleverna om texterna, vilket 

vi reagerade starkt på. 

  

Tidigare forskningsstudier om boksamtalets påverkan på elevers läsförståelse kommer att 

användas i litteraturstudien. Materialen består av vetenskapliga artiklar, avhandlingar och 

böcker. Genom att analysera och granska funnen material finns det möjlighet att besvara 

våra frågeställningar. I litteraturstudien formuleras först syften och frågeställningar som 

sedan följs av en bakgrundspresentation om läsförståelse och boksamtal. I studien 

introduceras också de metoder som använts för att samla och söka information. Därefter 

sammanställs resultat utifrån den samlade informationssökningen och som avslut 

diskuteras de resultat som framkommit i denna studie. 
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Syftet med litteraturstudien är att ta reda på vad boksamtal har för inverkan på elevers 

läsförståelse. Litteraturstudien inriktar sig mot elever i förskoleklass och grundskolans 

årskurs 1-3. 

 

För att vi ska kunna besvara vårt syfte har vi formulerat tre frågor: 

 Vilka olika aspekter finns av läsförståelse? 

 Vilken effekt har boksamtal på olika aspekter av läsförståelse? 

 Hur kan boksamtal enligt forskning användas i undervisningen? 
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I bakgrunden får läsaren ta del av viktiga begrepp som belyser aktiviteterna om 

läsförståelse och boksamtal. Vi tar även upp vad läsförståelse och boksamtal har för 

innebörd. 

3.1 Läsutveckling 
I Kommentarmaterial till kursplanen i svenska (Skolverket, 2011b) nämns det att den 

fonologiska kunskapen är befäst när elever har förstått och kan använda sambandet mellan 

ljud och bokstav. Elever brukar känna igen ord långt innan de kan läsa och orden behandlas 

som visuella bilder. Det är först när elever är på väg att ’’knäcka koden’’ som de kan avläsa 

nya ord som de möter i sin omgivning. Det krävs övning innan ordigenkänningen går 

snabbt, automatiskt och felfritt (Lundberg & Herrlin, 2014). En förutsättning för att bli en 

god läsare är att elever kan avkoda ord samt använda orden i olika sammanhang (Westlund, 

2009). 

  

Motivation till läsning är en annan viktig aspekt som berör elevers fortsatta läsutveckling. 

Denna motivation kommer inifrån och när elever tar eget initiativ till läsning, upplevs det 

som meningsfullt och roligt för dem (Lundberg & Herrlin, 2014). Det är den inre 

motivationen som efterfrågas hos elever eftersom den genomsyrar ett livslångt lärande av 

läsinlärning (Westlund, 2009).  

 

Vanligtvis handlar läsningen om att nå fram till ett föreställningsinnehåll, det vill säga en 

förståelse av innehållet i en text och därför kräver läsningen energi från elever (Elbro, 

2004). Att konstruera en inre värld av föreställningar, bilder och göra inferenser, hjälper 

också förståelsen av innehållet för elever (Lundberg & Herrlin, 2014). 

 

En förståelse av ett innehåll kan även utvecklas under dialogisk läsning, vilket är ett 

samtalsbaserat högläsningstillfälle där deltagarna engageras i högläsningsstunden. 

Engagemanget från elever och lärare sker i början, under och efter högläsningsstunden och 

kan inrikta sig både språkligt men också litterärt (Kåreland, 2009). Det är under den 

dialogiska läsningen elever ges möjlighet att utveckla sitt ordförråd samtidigt som deras 

språkmedvetenhet vidgas. Under den dialogiska högläsningsstunden erbjuds elever att 

besvara öppna frågor som lärare ställer. Dessa frågor kan utvecklas genom att elever 

kopplar in tidigare erfarenheter och förståelse. Elever utvecklar en semantisk läsning vilket 

betyder att de inte längre behöver ljuda ut ord utan kan utifrån bokstavskombinationen 

förstå orden. Detta bidrar till att elever får ett ökat ordförråd att använda sig av (Westlund, 

2009). 

 

3.2 Läsförståelse 
Läsförståelse kan ses som en dynamisk och målorienterad process där aspekter såsom 

strategier, färdigheter, motivation och tidigare kunskaper är inkluderade (Westlund, 2009).  

3 Bakgrund  
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I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11 (Skolverket, 

2011a) lyfts det fram att elever i slutet av årskurs 3 ska använda sig av lässtrategier för att 

förstå och tolka texter (Skolverket, 2011a). När elever använder läsförståelsestrategier 

skapar de mentala verktyg för att en förståelse av texter ska uppstå. Dessa strategier är 

viktiga eftersom de kan användas till att klargöra oklarheter som uppstått i texter och att 

kunna sammanfatta det centrala samt lära sig ställa frågor till texter. Frågor som inte leder 

till vidare reflektioner bidrar till att en förståelse för texters innebörd och fördjupning inte 

blir möjlig (Westlund, 2009).  
 

Utifrån elevers förståelse ska de kunna koppla ihop olika aspekter av en text till en helhet. 

Genom att elever kan koppla ihop det lästa med egna erfarenheter samtidigt som de 

distanserar sig från texten kan de förstå bildspråket (Liberg, 2010). De inre bilderna bildar 

en relation mellan texten och läsaren men det är först när tidigare kunskaper införs som en 

djupare förståelse för texten kan ske (Stensson, 2006). Läsaren kopplar de nya 

erfarenheterna till tidigare kunskaper som de har med sig för att kunna tolka de nya 

erfarenheterna. Dessa tolkningar leder elever att ta del av det som finns bakom och mellan 

det som står skrivet i texten (Kjersén Edman, 2013).  

 

Definitionen av begreppet literacy är mer omfattande än förmågan att kunna läsa och 

skriva. Den literacy som utvecklas av barn innan de börjar skolan benämns som emergent 

literacy. Det betyder att barnet tar till sig av språkliga kompetenser som exempelvis att 

bläddra i böcker och låtsas läsa (Westlund, 2009). Elevers literacy utvecklas först när den 

fonologiska koden är knäckt och fortsätter att göra det i nya sammanhang. När elever kan 

fundera ingående om författares verk och texters innehåll kan en kritisk läsning utvecklas. 

Det är under den kritiska läsningen som författares textupplägg inleder elever att diskutera 

de olika perspektiv som kan lyftas fram (Jönsson, 2009). 

 

3.3 Val av text 
Lärares engagemang under val av texter har betydelse för elevers grundläggande intresse 

för läsning, därför kan ett genomtänkt bokval vara till stor hjälp (Lundberg och Herrlin, 

2014). Chambers (2011) anser att lärares val av texter, som exempelvis gamla klassiker 

och favoriter, inte räcker för att gynna alla elevers läsintresse. Han menar att elever själva 

ska vara delaktiga under bokvalen, med stöd från lärare. All läsning bygger på elevers olika 

intressen för olika sorters texter samt deras tidigare erfarenheter. Genom att utgå från 

elevers intressen finns en stor möjlighet att engagemanget ökar även för de elever som 

saknar intresse för läsning (Chambers, 2011). 

 

För att texter inte endast ska bestå av berättande texter är det därför viktigt att lärare kan 

variera texter. Andra texter såsom faktatexter och tidningsartiklar är lika viktiga att 

inkludera eftersom de går att knyta an till sådant som berättas (Chambers, 2011). Variation 

av olika texttyper gör det möjligt för elever och lärare att skapa ett bra boksamtal 
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(Lundberg & Herrlin, 2014). En kritisk aspekt som lyfts fram av Chambers (2011) är att 

lärare bör undvika långa romaner som innehåller detaljerade beskrivningar. Orsaken kan 

vara att elever upplever romanerna som oändliga och efter en färdigläst text är det lätt att 

elever glömmer en del av textens handling och därmed inte kan föra givande diskussioner 

(Chambers, 2011). 

 

3.4 Boksamtal 

Boksamtal och bokprat är två samtalssätt som skiljer sig åt och som inte borde förväxlas i 

undervisningen (Nyström, 2005; Kuick, 2005). Bokprat används när en bok som elever 

tidigare inte har läst diskuteras, för att väcka läslusten bland elever och förmedla läsglädje. 

Bokprat får därför gärna vara personligt eftersom det finns en möjlighet att entusiasmen 

och intresset för litteratur ökar (Nyström, 2005). Boksamtal är däremot ett samtal som förs 

mellan människor som har läst eller lyssnat till samma text. Ett boksamtal kan användas 

mer eller mindre spontant men också organiserat, vilket innebär till exempel att en grupp 

har i uppgift att läsa en text för att sedan diskutera den ingående. Genom ett organiserat 

boksamtal kan lärare undersöka en text noggrant, jämföra läsupplevelsen med elever, 

vilket kan leda till att läsaren kan beredas nya infallsvinklar. Boksamtal utvecklar elever 

som läsare, talare och lyssnare som vidareutvecklar dem till goda samtalare (Kuick, 2005).  

 

Litteraturpedagogen Chambers (2011) presenterar begreppet boksamtal mer ingående och 

detaljerat i sin handbok. Han är en författare som nämns flitigt av många andra källor 

såsom Jönsson (2009), Kuick (2005) samt Brink (2009). Det är i boksamtalet och i mötet 

med andra läsare som litteraturen och läsupplevelsen fördjupas och utvidgas. Boksamtal 

ses som ett tillfälle där ett samspel mellan lärare och elever skapas utifrån tankar och olika 

uppfattningar som uppstått efter en läst text. Under ett boksamtal uppstår diskussioner, 

reflektioner och argumentationer om texter och dess struktur. Det är under dessa 

diskussioner som lärare och elever får ta del av och reflektera om det lästa, argumentera 

för sina åsikter och diskutera sin uppfattning om texter (Chambers, 2011). 

 

Chambers (2011) beskriver boksamtalets tre ingredienser där den första ingrediensen 

består av att delge sin entusiasm till varandra. Det innebär att elever till exempel berättar 

om en text som de har läst, bokens händelseförlopp, dess personer och var den utspelar sig. 

Den andra ingrediensen är att elever utbyter oklarheter i texten. Det är ofta elever uttrycker 

sitt ogillande för sådant i texten som upplevts vara svårt att förstå - sådant som blivit ’’ett 

enda stort frågetecken”. Reda ut svårigheter görs genom att hitta betydelsefulla samband 

mellan olika element i texter, alltså upptäcka kopplingar, som är den tredje ingrediensen. 

Det innebär att försöka hitta sammanhang och leta efter mönster som visar hur saker hänger 

ihop på ett begripligt sätt. Dessa tre ingredienser kan ses som verktyg eller redskap som 

elever kan utnyttja för att fördjupa förståelsen för en läst text och kan därmed uttrycka sina 

tankar och idéer (Chambers, 2011). 

  

Lärare ska ställa frågor som leder till tankeutveckling, som till exempel ’’Berätta… ’’ 

och/eller ’’Jag undrar…”. Lärare ska undvika frågor som ’’Varför…” och ’’Förklara…” 
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eftersom elever kan uppleva dessa frågor som hotfulla och att det förväntas ett enda korrekt 

svar. Lärares intentioner med sådana frågor är inte att få elever att känna sig hotade eller 

ställda mot väggen, utan att få dem att reflektera och tänka efter (Chambers, 2011). Det 

finns fyra grundfrågor som Chambers (2011) anser vara användbara under ett boksamtal, 

nämligen: Vad gillade ni speciellt i boken? Vad gillade ni inte? Har ni några frågetecken? 

Har ni upptäckt några mönster eller kopplingar? Dessa grundfrågor ska hjälpa elever att 

vidga sitt tänkande och fördjupa förståelsen i en läst text (Chambers, 2011). 
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. 

 

I detta kapitel presenteras hur informationssökningen genomfördes och de val som gjordes 

inför upplägget av arbetet. De sökord som använts på olika söktjänster för att hitta de texter 

som står i relevans för vårt ämnesområde beskrivs och läsaren får ta del av vilka urval samt 

avgränsningar som gjorts. Metodkapitlet avslutas med en analysering och beskrivning av 

de texter som har valts ut till resultatdelen.  

 

4.1 Materialinsamling 
Materialinsamlingen startade med att först och främst söka på de svenska orden som var 

följande: boksamtal*, böcker*elever, läsförståelse*, högläsning*. Dessa sökord var 

relevanta för vårt ämnesområde vilket var anledningen till att vi först utgick från dem. De 

engelska orden som söktes efteråt var följande: reading comprehension*, book talks, 

reading aloud*, shared book*, shared reading*primary, book conversations and pupils*, 

dialogic reading*, dialogic shared book*, dialogic teaching*. Genom att använda 

engelska sökord gav det oss ett större utbud av material. 

  

De söktjänster som användes var PRIMO, SwePub, Google Scholar, Educational 

Resources Information Center (ERIC) och Taylor and Francis. PRIMO, som är Jönköpings 

Högskolebiblioteks katalog, var den söktjänsten som utgicks ifrån i första hand. Den 

hittade texter i form av böcker, avhandlingar och vetenskapliga artiklar. En annan söktjänst 

som också visade bra resultat var ERIC, som är en engelsk söktjänst och där fick vi fram 

vetenskapliga artiklar. Google Scholar är en söktjänst som inte endast inriktar sig på det 

pedagogiska området utan ger träffar beroende på vad som söks. Swepub är en svensk 

söktjänst som hittade artiklar och avhandlingar. Slutligen användes den engelska 

söktjänsten Taylor and Francis som hade tillgång till forskningsbaserade artiklar. 

 

4.2 Kriterier  
De specifika material, som besvarar våra syften och frågeställningar har hittats och valts 

ut utifrån ett antal kriterier. Dessa kriterier behövs för att avgöra vilka material som 

kommer besvara frågorna på bästa sätt. Det första kriteriet var att forskning ska behandla 

viktiga aspekter om läsförståelse och vilken effekt boksamtal har på olika aspekter av 

läsförståelse. Det andra kriteriet är att forskning ska fokusera på om huruvida boksamtalet 

kan användas i undervisningen och förklara vilka olika arbetssätt och arbetsstrategier som 

kan vara gynnsamma för elever. Forskning ska också fokusera på den inverkan 

boksamtalet har på elevers läsförståelse, vilket är vårt tredje kriterium. 

 

4.3 Urval 
Med hjälp av de frågor som motsvarar kriterierna för inklusion har ett urval gjorts av de 

material vi sökt efter. De material som tillslut valdes att användas i litteraturstudien bestod 

4 Metod  
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av tio artiklar, två avhandlingar och ett bokkapitel. De material som med avsikt uteslöts i 

denna studie bestod av texter om generella samtal och fokuserade på elevers enskilda 

läsning i klassrummet, som inte berörde ämnesområdet.  

 

Vi har valt att ta upp några exempel på hur vi har gått tillväga under sökningen av material. 

Söktjänsten ERIC gav 520 träffar när vi sökte efter sökordet book conversations and 

pupils*. Därefter begränsades sökresultat genom att markera in fulltext, peer reviewed och 

academic journals vilket gav 38 väsentliga träffar. Av dessa 38 träffar hittades två texter 

som kunde besvara frågeställningarna. I söktjänsten PRIMO användes sökordet 

böcker*elever som gav 14 träffar och där hittades den ena avhandlingen. På PRIMO söktes 

det även efter läsförståelse* vilket gav 123 träffar, sedan markerades doktorsavhandlingar 

som då begränsande träffarna till 21. Av de 21 träffar hittades den andra avhandlingen. I 

tabellen nedan beskrivs dessa sökningar tydligare. 

 

Söktjänst Sökord Antal 

träffar 

Begränsning Antal 

träffar 

Titel 

ERIC Book 

conversations 

and pupils* 

520 Fulltext, peer 

reviewed, 

academic journals 

38 Conversation: 

The 

Comprehension 

Connection. 

ERIC Book 

conversations 

and pupils* 

520 Fulltext, peer 

reviewed, 

academic journals 

38 Promoting 

Emergent 

Literacy and 

Social-

Emotional 

Learning 

through Dialogic 

Reading. 

PRIMO Böcker*elever 14   Litteraturarbetets 

möjligheter: En 

studie av barns 

läsning i årskurs 

F–3. 

PRIMO Läsförståelse* 123 Doktorsavhandling 21 Varför knackar 

han inte bara 

på?: En studie 

om arbete med 

läsförståelse i åk 

1-2. 

 

 

4.4 Materialanalys 
Med hjälp av kriterierna och urvalet har vi kunnat granska våra material. Det granskade 

material har avgränsats till ett färre antal som använts för att besvara våra syften och 

frågeställningar. Material som sedan valdes ut har bestått av studier som är utförda med 

hjälp av kvalitativa eller kvantitativa metoder. En kvalitativ metod kan enligt Bryman 

(2011) ses som ett kunskapsteoretiskt synsätt där genomförandet av undersökningen sker 

i ett deduktivt perspektiv. Under en kvalitativ studie är forskaren ute efter att bilda en 
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förståelse utifrån individens tolkning och uppfattning av verkligheten. En kvantitativ studie 

är ett induktivt perspektiv där samma studie som utförs ett antal gånger ger samma resultat 

(Bryman, 2011). 

 

De aspekter vi tittat på är om våra material berör elevers läsförståelse och boksamtalets 

påverkan. De likheter som upptäcktes behandlade lärares kompetens om hur lärare 

tillsammans med elever kan arbeta med boksamtal för att få en bättre undervisning samt 

hur den sedan kan påverka deras fortsatta läsförståelse. Våra material behandlade även hur 

arbete med läsförståelse kan användas och utveckla elever. Andra aspekter vi tittat på är 

de effekter boksamtalet medför i undervisningen. Boksamtalets goda effekter beskrivs 

genomgående och tydligt i många av texterna och resultaten skiljer sig inte mycket från 

varandra. 
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I det analyserade material framstår framförallt fyra områden som intressanta. Det som 

beskrivs är elevers läsförståelse och hur samtal kan påverka elevers läsförståelse. Det 

beskrivs även vilken betydelse elevgrupper kan ha på boksamtal samt hur boksamtal kan 

användas i undervisningen.  

 

5.1 Läsförståelse 

Läsförståelse är en process där olika aspekter samverkar. Dessa aspekter behöver samverka 

för att elever ska kunna skapa en djupare förståelse av texter (Eckeskog, 2013).  

 

Föreställningsvärldar är en förutsättning som påverkar elevers läsförståelse när de lyssnar 

till en berättande text och har även en effekt på boksamtal. Föreställningsvärldar är bilder 

och scener som befinner sig i elevers sinne när de kommer i kontakt med en text och som 

kan skilja mellan olika individer. Dessa föreställningar innefattar de bilder och scener som 

elever bygger upp mentalt samt antaganden om hur något i texten kommer utvecklas. Varje 

föreställningsvärld innehåller både sådant som individen förstår och inte förstår om en text, 

som kan diskuteras i ett boksamtal (Eckeskog, 2013; Langer, 2005).   

 

Den läsförståelse som idag lärs ut för de yngre årskurserna är otillräcklig och förbereder 

dem inte för de krav som ställs i högre årskurser. Orsaken till det är att texter som blir lästa 

för yngre elever oftast enbart består av berättande texter, vilket gör att elever inte ges 

möjlighet att ta del av många och varierande texter (Kraemer, McCabe & Sinatra, 2012). 

Suraya Haji Tarasat och O’Neill (2014) anser dock att användandet av berättande texter 

bör fördubblas av lärare eftersom berättande texter kan användas i dialogisk läsning. Lärare 

kan använda sig av olika metoder som till exempel att vara lyhörd för elevers åsikter och 

tankar, vilket leder till att en dialogisk läsning kan utformas genom berättande texter 

(Suraya Haji Tarasat & O’Neill, 2014). 

  

Både berättande texter och faktatexter är texttyper som används i undervisningen mer eller 

mindre. Resultat har visat att elevers intresse för faktatexter i de yngre åldrarna har en 

positiv påverkan på deras läsförståelse, eftersom faktatexter oftast är informationsrika, 

vilket kan ge elever en god förståelse av texten. Det stora intresset för faktatexter framkom 

i Kramers, McCabes och Sinatras (2012) kvantitativa studie som genomfördes tillsammans 

med 77 elever i årskurs 1. Forskarna undersökte effekterna av att låta eleverna lyssna på 

både faktatexter och berättande texter. Undersökningen visade att majoriteten av eleverna 

föredrog faktatexter framför berättande texter. Eleverna föredrog alltså faktatexter 

eftersom dessa texter gav direkt information som inte lämnade eleverna i funderingar 

(Kraemer, McCabe & Sinatra, 2012). 

5 Resultat 
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5.2 Boksamtalets påverkan på elevers läsförståelse 
Ett äkta boksamtal skapar möjlighet för elever att utveckla förståelse för bokens innehåll 

och därför ses detta boksamtal som det mest effektiva. Detta resultat framkom i 

Hadjioannous och Loizous (2011) kvalitativa studie om boksamtal som leddes av lärare 

och 89 elever i årskurs 1. Syftet med studien var att undersöka på vilka sätt lärare och 

elever kunde strukturera boksamtalen för bästa möjliga effekt. Efter undersökningen kunde 

forskarna Hadjioannou och Loizou (2011) dela in boksamtalen i tre kategorier. Den första 

kategorin handlade om redogörande boksamtal. Det innebar att läraren först inledde 

samtalet om en bok som eleverna sedan gav respons på. Under ett redogörande boksamtal 

hade läraren oftast en dominerande roll i samspelet med eleverna. Den andra kategorin 

benämndes äkta boksamtal som innebar att både läraren och eleverna arbetade tillsammans 

genom att tänka och försöka ge mening till bokens innehåll. Läraren ställde öppna frågor 

som fick eleverna att engagera sig i abstrakta tankegångar, tänka efter och göra inferenser. 

Tredje kategorin var besvärliga boksamtal, där läraren hade svårt att få med eleverna i 

samtalen. Eleverna gav oftast korta svar och de verkade uttråkade eller förvirrade av 

samtalen. Orsaken var oftast att eleverna inte var intresserade eller kände igen böckerna 

som lästes och tyckte att texterna kunde vara långa samt svåra att förstå (Hadjioannou & 

Loizou, 2011). 

  

Samtal med öppna frågor och en flexibel struktur, som används i äkta boksamtal, stärker 

och förbättrar elevers lärande (Hadjioannou & Loizou, 2011). Elever får genom öppna 

frågor möjlighet att uttrycka sina åsikter, där de uppmuntras till att tänka på olika 

karaktärer och bakgrund samt händelser i en bok. Öppna frågor tillåter även lärare att ge 

feedback på elevers svar och ge förslag på ord eller uttryck som de istället kan använda sig 

av (Morgan & Meier, 2010). Öppna frågor bör användas i undervisningen eftersom elever 

utvecklar ett flyt i sina konversationer. När lärare ger elever tillräckligt med tid att tänka 

igenom sina svar, bidrar det till att svaren blir mer genomtänkta och strukturerade (Suraya 

Haji Tarasat & O’Neill, 2014). 

 

När ett boksamtal genomförs är det, enligt Brink (2009), viktigt att vara medveten om att 

samtalet inte får domineras av en person. Han menar att lärare ibland baserar boksamtalen 

på sina egna upplevelser av en läst bok. Innan ett boksamtal kan lärare ha klara 

uppfattningar om vad som är centralt, intressant och typiskt för boken och sedan hoppas 

på att elever uppfattat boken på samma sätt. Att grunda ett boksamtal på detta sätt ger inte 

någon värdefull diskussion bland elever eftersom de sällan lyckas formulera de svar som 

lärare är ute efter. En sådan diskussion brukar inte uppstå om elever till exempel samtalar 

om en film som de har tittat på. Då uttrycker elever först sina förtjusningar, berättar om 

sina förvåningar när handlingen tar en vändning eller gör kopplingar till egna erfarenheter. 

Det är efter en stund som diskussionen kan övergå till det som var centralt, intressant och 

typiskt för filmen (Brink, 2009). Syftet med den här jämförelsen menar Brink (2009) är att 

det kan vara givande att tala med varandra om våra läsupplevelser, precis som elever gör 

med filmer. 
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Boksamtal kan vara ett bra exempel på tillämpad demokrati där elever får dela med sig av 

sina intryck och tankar skriver Brink (2009). Han har talat med elever som deltagit i flera 

boksamtal där eleverna framhållit att det bästa med boksamtal är när de får reda på saker 

som de själva inte tänkt på. Genom att ta del av varandras tankar och idéer nämnde eleverna 

även att de kunde se händelser och personer i en text på fler sätt än de själva tänkt på från 

början. Boksamtal erbjuder tillfällen att dröja kvar vid texten, reflektera om den samt 

ibland upptäcka faktorer som påverkar elevers läsförståelse och litterära kompetens (Brink, 

2009). 

 

5.3 Elevgruppers påverkan på boksamtal 
Under ett boksamtal har utformningen av en elevgrupp stor betydelse för elevers förståelse. 

Samtal i helklass hindrar oftast elever att våga samtala, medan i mindre grupper vågar fler 

elever uttrycka sina åsikter och tankar. Boksamtal i mindre grupper ger alltså elever 

möjlighet att delta aktivt samtidigt som de får lyssna och ta del av andras tankar om bokens 

innehåll (Doyle & Bramwell, 2006). Dessutom blir gemensam högläsning och samtalande 

av berättande texter mer effektivt för elever om det genomförs i mindre grupper, eftersom 

fler elever vågar uttrycka sig. Lärare får också möjlighet att lyssna och uppleva vad elever 

har förstått av texten (Gormley & Ruhl, 2005). 

  

Skillnaden mellan stora och små elevgrupper inom arbetet med boksamtal undersöktes i 

en kvantitativ studie av Doyle och Bramwell (2006). Elever som lyssnade till en text i 

mindre grupper visade en betydligt bättre förståelse för innehållet än elever som lyssnade 

till en text i helklass. Resultatet visade att de mindre grupperna förstod bättre därför att det 

gavs tillfälle för eleverna att delta mer aktivt i boksamtalen. Eleverna kunde diskutera mer 

ingående om olika aspekter som togs upp. Samspelet mellan lärare och elever blev mer 

intimt och trivsamt (Doyle & Bramwell, 2006). Det är nödvändigt att det finns ett samspel 

mellan lärare och elever för att inlärningsprocessen ska kunna utvecklas (Gormley & Ruhl, 

2005).  

 

5.4 Boksamtal i undervisningen 
I Jönssons (2007) avhandling introduceras Eva Erikssons berättelse Lådbilen, vilket är en 

berättelse som kan användas till fördel i undervisningen. Berättelsen handlar om två vänner 

som tillsammans byggt en lådbil. Berättelsen tar upp känsliga ämnen såsom att överge sin 

vän för ett par överlägsna personer och sedan inse att dessa personer har hindrat relationen 

mellan en riktig vänskap och försöker hitta tillbaka till vännen igen. Berättelsen beskriver 

en konflikt mellan två vänner samt rädsla och svek som skulle kunna ske i den riktiga 

världen mellan klasskamrater. Det är lättare för elever att relatera och diskutera om sådant 

som de känner igen för att få en större förståelse för en text. Personer i en berättande text 

bör också vara jämngamla med elever för att de ska kunna koppla sina egna erfarenheter, 
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som exempelvis att bygga en lådbil, till händelserna i den berättande texten (Jönsson, 

2007). 

 

I ett boksamtal är det inte endast elevers igenkänning i texter som efterfrågas utan det är 

också viktigt att samtalen sker på varierande sätt i undervisningen, enligt Ketch (2005). 

Hon beskriver olika samtalsmetoder som elever kan använda sig av, där ett exempel är 

läsecirklar som anses vara en bra metod. Under läsecirklar sitter elever cirkulärt där de får 

komma till tals och skapa varierande diskussioner utifrån deltagarnas tankar och 

uppfattningar om en bok. Läsecirklar ska helst bestå av få elever för att få ut mycket av 

diskussionerna. Sedan kan bokklubbar vara en annan samtalsmetod att använda sig av. Det 

innebär att elever deltar i olika bokklubbar och diskuterar om viktiga händelser i en bok. 

Elever kan uppleva olika delar som viktiga för dem och därför är det bra att deras tankar 

diskuteras mer ingående i bokklubbar. Ett annat sätt är EPA-metoden (Enskilt-Par-Alla) 

som kan vara givande och utvecklande för elevers förståelse av innehållet. EPA-metoden 

innebär att elever först funderar och tänker enskilt om textinnehållet, sedan diskutera 

tillsammans med en partner och tillslut delar med sig av sina tankar och idéer i helklass 

(Ketch, 2005). 

 

5.4.1 Dialogisk läsning 

Dialogisk läsning kan innebära en stor förändring för elevers utvecklande av språk och 

förståelse jämfört med gemensam läsning enligt Whitehurst och Lonigan (2008). 

Forskarna förklarar skillnaden mellan dialogisk läsning och den vanliga högläsningen. 

Under det gemensamma högläsningsstunderna är det lärare som läser och håller i 

samtalsdiskussionen medan elever lyssnar och delar med sig av tankar under det lärarledda 

samtalet. Under en dialogisk läsning lär sig elever däremot att själva bli berättare. Det 

innebär att elever får möjlighet till att själva föra samtalet vidare med varandra om en läst 

bok, men med stöd från läraren (Whitehurst & Lonigan, 2008). Dessutom är dialogisk 

läsning en metod i undervisningen som bidrar till att elever utvecklas till aktiva deltagare 

i sina lärandeprocesser. Det kan alltså ses som ett fungerande verktyg för utveckling av 

språk och literacy (Gormley & Ruhl, 2005). Dialogisk läsning är viktigt eftersom det bidrar 

till samtal mellan elever och skapar en plats där alla röster kan bli hörda (Lyle, 2008).  

 

Lärare kan ibland se dialogisk läsning som en metod att utgå ifrån för att utveckla elevers 

läsförståelse, förklarar Mahdavi och Tensfeldt (2013). Forskarna menar dock att det krävs 

mer än endast dialogisk läsning för att elever ska kunna utveckla sin läsförståelse. Om 

elever till exempel tidigt omges av olika texttyper kan ett fortsatt intresse för texter 

utvecklas. Elever kan sedan utifrån deras tidigare erfarenheter av texter bygga vidare på 

sina kunskaper genom att ta del av ny information som kan relatera till deras tidigare 

förförståelse (Mahdavi & Tensfeldt, 2013). 

 

5.4.2 Läs- och skrivloggar 

Läsloggsskrivande är en möjlighet för elever att samla in egna tankar innan de tar del av 

kamraternas tankar i ett samtal, vilket är en del av boksamtalet i undervisningen menar 
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Jönsson (2009). I läsloggen kan elever först rita en bild som de har fastnat för under 

högläsningen för att sedan skriva utifrån den ritade bilden. Eftersom yngre elever 

fortfarande är nybörjare när det gäller skrivandet bör de få hjälp av lärare, genom att diktera 

sina tankar. När bilden är ritad och tankarna är nedskrivna kan elever berätta vad de har 

tyckt och tänkt om den lästa texten och får även möta andras tankar. Utgångspunkten med 

ett boksamtal är att det också bildar mönster för hur elever kan möta texter, hur frågor kan 

ställas till texter och hur elever kan läsa vidare för att få svar på sina frågor. Boksamtal ska 

fungera som ett stöd för elevers läsning där det ges tillfälle att uttrycka tolkningar och 

tankar om texter samtidigt som samtalet stimuleras (Jönsson, 2007). 

  

Ett liknande arbetssätt med boksamtal i undervisningen kan vara loggboksskrivande, som 

ses som ett bra stöd för elever. Loggboksskrivande skiljer sig från läsloggsskrivande 

eftersom loggböcker möjliggör en kommunikation mellan läraren och den enskilda eleven. 

Eleven kan uttrycka tankar och åsikter som den inte förmår diskutera i gruppsamtal. Det 

är lättare att uttrycka sina tankar och åsikter i ett gemensamt boksamtal när elever först fått 

formulera sig i skrift för sig själva (Brink, 2009). Loggboksskrivande kan dessutom ses 

som ett bra komplement till boksamtal (Jönsson, 2007).  
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I detta kapitel diskuteras litteraturstudiens metod och resultat. Det redogörs för 

tillvägagångsätten under materialinsamlingen samt diskussioner om problem som uppstått 

i förhållande till sökorden och söktjänsterna som har använts. Resultat som 

litteraturstudien fört fram med hjälp av källorna diskuteras och problematiseras, likaså görs 

kopplingar till egna erfarenheter och tankar. 

   

 

6.1 Metoddiskussion 

Under materialinsamlingen hade vi som mål att basera denna litteraturstudie på aktuell och 

ny forskning skrivna från år 2000 och framåt. Detta med anledning till att dagens moderna 

skola skiljer sig många gånger från hur skolan såg ut för bara 20 år sedan. Vi vill att det 

forskningsmaterial som ska användas ska ge en ärlig och rättvis bild av hur skolans 

undervisning kan läggas upp för elever idag. 

  

En annan begränsning som gjordes var att material som skulle användas skulle behandla 

boksamtal i grundskolans tidigare år. Frågeställningarna var utgångspunkt för de val av 

texter som gjordes under materialinsamlingen, de texter som valdes ut består av varierande 

textslag såväl vetenskapliga texter och avhandlingar som antologier och böcker. De 

publikationstyper som användes har funnits på olika söktjänster som nämns i kapitel 4. 

Under materialinsamlingens gång upptäcktes bristen på forskning om boksamtal relaterade 

till årskurserna i de tidigare åren. Detta ledde till att endast 12 publikationer ansågs vara 

relevanta för denna litteraturstudie som uppfyllde alla våra kriterier. En större repertoar av 

material för området hade varit att föredra eftersom det skulle kunna innebära möjlighet 

till jämförelse av fler källor för att utvidga arbetsområdet. 

  

Sökorden som användes ändrades under tiden för att hitta relevanta källor som kunde 

besvara våra syften och frågeställningar. De engelska sökorden ansågs vara mer givande 

än de svenska eftersom vi fann fler internationella artiklar som svarade på våra frågor. De 

nationella publikationstyperna i vårt arbete är två avhandlingar och ett bokkapitel, 

resterande är internationella artiklar. Användning av både internationell och nationell 

forskning ger större reliabilitet för denna litteraturstudie och dessutom har de 

internationella artiklarna kunnat jämföras med varandra och därmed visat på många 

likheter. Avhandlingarna och bokkapitlet har sedan varit ett bra komplement i förhållande 

till de internationella artiklarna. 

  

Vi har tidigare under vår tid på Jönköping Universitet använt oss av söktjänster i andra 

arbetsmoment och därför tagit för givet att materialinsamlingen inte skulle vara några 

större problem. Under arbetsgången visade sig dock sökningen vara mer krävande än 

förväntat. Tyngden låg som mest på vilka val av sökord som skulle användas för att få fram 

de texter som efterfrågades. Söktjänsterna som sedan upplevdes vara bra för sökningen var 

ERIC och PRIMO, vilka gav både nationella och internationella publikationstyper. 

6 Diskussion 
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Genom analysen av texterna upptäcktes skillnader och likheter mellan dem men även 

samband om boksamtalets och läsförståelsens betydelse och hur läsförståelsen kan stärkas. 

Ytterligare upptäckter var hur boksamtalet kan gynna elevers läsförståelse och hur det kan 

användas i undervisningen. De utvalda nationella och internationella texter som användes 

innehöll dessa aspekter som besvarade våra syften och frågeställningar. Kriterierna 

användes för att bedöma materialens relevans för arbetet och de material som inte 

uppfyllde kraven valdes bort. Detsamma gäller urvalet, som gjordes av våra sökta texter 

med hjälp av kriterierna. Utan kriterierna och urvalet hade det varit svårt att få fram de 

utvalda texterna som ska klarlägga svaren till våra frågor, därför har urval och kriterier 

varit stora faktorer för resultaten.  

 

Litteraturstudiens syften och frågeställningar har påverkat våra slutsatser positivt eftersom 

frågorna har besvarats i studien. Utifrån egna erfarenheter under verksamhetsförlagda 

utbildningar har det lagts märke till att samtalet om texter inte sker i den utsträckning som, 

vi tolkar, förväntas utifrån LGR 11. Det fokuserades mer på skriftliga recensioner än 

boksamtal efter en läst text, vilket har påverkat våra val av syften och frågeställningar. 

Undersökningen som gjordes av PIRLS 2011 har varit en bidragande faktor för våra val av 

frågor eftersom det framgår att svenska elevers användning av texter kopplade till 

förståelsearbete har fått försämrade resultat (Skolverket, 2012).  

 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Källorna som användes under litteraturstudien har gett positiva resultat eftersom att vi har 

lyckats få svar på våra frågeställningar, vilka redovisas i kapitel 5. I resultatdiskussionen 

diskuteras delar av resultat samt våra egna tankar och erfarenheter kopplat till skolans 

styrdokument. 

 

6.2.1 Elevers ordförråd 

I LGR 11 (Skolverket, 2011a) betonas att undervisningen ska syfta till att elever utvecklar 

förmåga att bearbeta texter tillsammans med andra, vilket avser att elever redan har ett rikt 

ordförråd för att utföra detta. Det fick oss att fundera om nyanlända elever som kommer 

till Sverige utan ett rikt ordförråd. Utifrån forskningen behöver elevers ordförråd öka 

kontinuerligt för att skapa en djupare uppfattning och förståelse av innehåll i en text 

(Mahdavi & Tensfeldt, 2013; Eckeskog, 2013). Nyanlända elever har inte samma 

möjlighet att bearbeta texter tillsammans med andra i klassen, vilket hindrar deras förmåga 

att utvecklas. Vi anser att nyanlända elever ska få samma tillgång till alla skolämnen som 

svenska elever. Detta kan åtgärdas med hjälp av resurser av lärare och/eller tolkar. På våra 

verksamhetsförlagda utbildningar möttes vi av olika tolkar som befann sig framförallt i 

klassrummet sittande bredvid de nyanlända eleverna. När tolkarna befann sig i 

klassrummet översatte de lärarens svenska ord till modersmålet, direkt på plats. Under 

några tillfällen satte sig de nyanlända eleverna i smågrupper tillsammans med en tolk för 

att arbeta med uppgifter. Det fanns olika sätt att arbeta på för att ge de nyanlända eleverna 
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samma tillgång och förståelse för skolämnen och uppgifter som de svenska eleverna. Vi 

anser att nyanlända elevers första tid i skolan lägger en stor grund för deras fortsatta 

kunskap och därför behöver förväntningarna på elever vara höga. 

             

6.2.2 Skolans brist på resurser och tid i undervisningen  
Elever vågar uttrycka sig mer i mindre grupper och att det har stor betydelse för deras 

förståelse för en text (Doyle & Bramwell, 2006; Gormley & Ruhl, 2005). I dagens skola 

har vi märkt att det inte finns tillräckligt med resurser för att elever ska kunna arbeta i 

mindre grupper. Många diskussioner hölls i helklass och det syntes tydligt vilka elever som 

hade bekymmer med att delta aktivt och vilka som inte hade det. Skolan ska vara en plats 

där elever kan känna sig trygga i undervisningen därför anser vi att mindre grupper skulle 

vara till fördel för många elever. Elever med omfattande behov av särskilt stöd behöver 

resurser i form av speciallärare eller specialutformade läroböcker. Vi anser att 

undervisningen ska vara inkluderande för alla elever och att de elever som är i behov av 

särskilt stöd får det. 

  

Utifrån egna erfarenheter har vi upplevt att lärare ofta väljer bort arbeten i mindre grupper 

på grund av tidsbrist. Det utgör en stor påverkan på elever som behöver tid för mindre 

grupper. Enligt Kommentarmaterialet (2011b) har ämnet svenska flest 

undervisningstimmar och har därmed ett stort ansvar för elevers språkutveckling. Elever 

ska även få möjligheter att utveckla sitt lärande och tänkande för att skapa en förståelse för 

språket (Skolverket, 2011b). Därför anser vi att det ska läggas ner tid för att främja alla 

elevers behov. Vi tror det finns flera lärare som är intresserade av att utveckla 

undervisningen och har idéer som de vill pröva, men att det inte finns tid till det. När det 

inte finns tid till att lära sig nya arbetssätt eller metoder kan det leda till stress hos lärare 

och till följd för detta kan det resultera i att elever förlorar på detta i längden. Det är viktigt 

att skolan förhindrar stress hos lärare och istället arbetar för att hitta tid i undervisningen 

som kan främja alla elever. 

         

6.2.3 Texttyper och dialogisk läsning 
I bakgrunden nämns det att lärares egna val av texter inte räcker till för att gynna alla 

elever, utan behöver varieras mellan olika texttyper samt att elever får möjlighet att 

påverka de val av texter som görs (Chambers, 2011; Lundberg & Herrlin, 2014). Vår studie 

visar att val av texter bör varieras och resultat visade att faktatexter var den typ av text som 

elever intresserade sig mest för jämfört med berättande texter (Kraemer, McCabe & 

Sinatra, 2012). Detta fick oss att reflektera om skillnaden mellan berättande texter och 

faktatexter. En berättande text leder in läsaren att förstå och tolka kontexten genom att 

koppla ihop viktiga händelser. När en berättande text är färdigläst är det meningen att 

elever ska ha funderingar om den. Syftet med att använda berättande texter är att det ska 

skapa tankar och frågor, vilket kan vara anledningen till att elever istället föredrar 

faktatexter. En faktatext har som syfte att ge kunskap som kan intressera elever på ett annat 

sätt än berättande texter. Faktatexter är informativa och ger entydiga svar som i många fall 

inte lämnar elever i funderingar. Vår teori om varför elever föredrar faktatexter framför 
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berättande texter, fås stöd av Kraemers, McCabes och Sinatras (2012) undersökning. Vi 

anser dock att variation av texter i undervisningen är viktiga för elevers förståelse och 

utveckling.   

 

I de yngre åldrarna ska elever komma i kontakt med olika typer av texter och kunna jämföra 

dem med varandra. I LGR 11 (Skolverket, 2011a) betonas det att elevers språkutveckling 

och deras förståelse för omvärlden kan utvecklas i mötet med olika texttyper. Under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar lade vi märke till bristen på regelbunden användning av 

varierande texttyper i undervisningen, utan endast användes under speciella tillfällen. 

Under dessa tillfällen fick eleverna ta del av olika sorters faktatexter vilket uppskattades 

av eleverna.  

     

Dialogisk läsning är en bra metod att använda sig av i undervisningen eftersom elever får 

möjlighet att föra boksamtalet vidare (Whitehurst & Lonigan, 2008; Gormley och Ruhl, 

2005). Mahdavi och Tensfeldt (2013) instämmer men menar att dialogisk läsning inte 

räcker till. Vi håller med om att dialogisk läsning kan vara ett givande undervisningssätt 

för elever men också för lärare. Lärare kan med hjälp av dialogisk läsning få en inblick i 

vad elever redan har förstått av texters innehåll eftersom elever leder boksamtalen. 

Dialogisk läsning är något vi tidigare inte har använt oss av på våra verksamhetsförlagda 

utbildningar eftersom vi inte har känt till metoden innan. Forskning har dock visat positiva 

resultat om dialogisk läsning vilket har fått oss intresserade av att använda det i kommande 

yrkesroll. Sedan håller vi med Mahdavi och Tensfeldt (2013) att texttyperna behöver 

varieras under den dialogiska läsningen, för att utveckla elevers förståelse. Som tidigare 

nämnt behöver elever ta del av exempelvis berättande texter, faktatexter men även poesi.   

 

6.2.4 Öppna frågor 

I Kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 (Skolverket, 2011a) 

nämns det att elever ska kunna föra enkla resonemang om tydliga budskap i texter, som 

kan relateras till egna erfarenheter. Elever ska även uppnå läsförståelsen på en 

grundläggande nivå och kunna ge kommentarer, framföra egna åsikter samt ställa frågor i 

undervisningen (Skolverket, 2011a). Hadjioannou och Loizou (2011) samt Brink (2009) 

förespråkar öppna frågor som en användbar metod, där elever för boksamtalen vidare med 

stöd ifrån lärare. Utifrån våra egna erfarenheter av att undervisa i boksamtal har vi upplevt 

att elever blivit mer engagerade och aktiva av öppna frågor som ställts om en text som 

intresserat dem. Vi har lagt märke till att öppna frågor bygger broar till elevers tidigare 

erfarenheter kopplat till textens innehåll. Öppna frågor möjliggör för elever att se texten 

utifrån andra perspektiv när innehållet diskuteras med andra. 

    

Anledningen till att vi valde att undervisa i boksamtal under våra verksamhetsförlagda 

utbildningar var på grund av tidigare observationer. Under våra observationer upptäckte vi 

att långa, givande och djupgående boksamtal sällan genomfördes efter 

högläsningsstunderna. Som framtida lärare anser vi att boksamtal ger ett ordentligt avslut 

som knyter an elevers upplevelser och tankar av en läst text. Under ett boksamtal får lärare 
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och elever möjlighet att reflektera, argumentera och diskutera med varandra samt analysera 

fram och tolka texters budskap med hjälp av att ställa kritiska frågor (Chambers, 2011; 

Skolverket, 2011b). 

 

6.2.5 Samtalssätt under ett boksamtal 
Litteraturstudien nämner vad för slags frågor som kan användas och som ska undvikas, i 

olika boksamtalssituationer. Chambers (2011) belyser fyra grundfrågor och tre 

samtalsingredienser som anses vara en hjälp för elevers fördjupning av deras tankar om en 

text. Dessa grundfrågor skulle kunna användas tillsammans med Ketchs (2005) olika 

samtalssätt under boksamtal i undervisning, vilket presenteras i kapitel 5. Vi anser att 

läsecirklar, bokklubbar och EPA-metoden ses som användbara samtalssätt där Chambers 

(2011) modeller passar in, för en ökad förståelse. I läsecirklar och bokklubbar anser vi även 

att det ska fokuseras på att elever håller i samtalsdiskussionerna från början till slut 

eftersom lärare ibland kan ta för stor plats i samtalen, vilket inte är meningen i de 

samtalssätten. Vi tror därför att EPA-metoden hade varit mer passande för Chambers 

(2011) grundfrågor och samtalsingredienser, eftersom det är ett samtalssätt där läraren är 

mer engagerad och aktiv. Kommentarmaterialet (Skolverket, 2011b) betonar att språket 

utvecklas i samspel med andra, vilket också kan skapa en identitet bland elever, där de 

förstår sig själva och andra. Att leda samtal, argumentera och lyssna på varandra bör även 

vara som en naturlig del i undervisningen (Skolverket, 2011b). 

 

6.2.6 Slutsats 

Utifrån analyserad forskning kan vi dra slutsatsen att boksamtal har en stor inverkan på 

elevers läsförståelse. Forskningen nämner olika aspekter som finns av läsförståelse och 

vilken effekt boksamtal har på aspekterna av läsförståelse. Litteraturstudien har visat på 

resultat om boksamtalets påverkan på elevers läsförståelse samt att undervisning i 

boksamtal kan varieras i olika boksamtalssituationer. Lärares förhållningssätt till elevers 

lärande och förståelse för texter har även visat sig vara en bidragande faktor för elevers 

läsutveckling. Utan ett boksamtal får elever inte samma rika möjlighet till att utbyta sina 

tankar med varandra, få uttrycka sina åsikter och föra resonemang. De får heller inte reda 

ut oklarheter som uppstått och lära sig läsa mellan raderna. Elevers möte med olika 

texttyper står till grund för deras förståelse av texter, vilket är viktigt att utveckla i tidig 

ålder. Samhället kräver av oss att vi vet hur vi kan hitta och förstå information i olika slags 

texter. 

  

Våra källor visade på många likheter om boksamtalets inverkan på elevers läsförståelse. 

Det var svårt att hitta forskning som visade tydliga skillnader kring arbetet med boksamtal. 

Vi upplever att litteraturstudien hade kunnat utvecklas och blivit mer intressant om 

forskning visat på skillnader också. 

  

Med den forskning som vi använt oss av i vår studie efterfrågar vi vidare forskning om 

nyanlända elevers sätt att integreras i den svenska skolan. Vi efterfrågar även forskning 

som tar upp konkreta exempel på negativa konsekvenser som kan uppstå om arbetet med 
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boksamtal. Forskning som inriktar sig på elev- och lärarperspektiv, för att tydligt se hur 

dessa perspektiv kan påverka undervisningen och vilka åtgärder som behöver vidtas. 

  

Avslutningsvis vill vi säga att forskning har besvarat litteraturstudiens frågor. Resultatet 

har gett oss en djupare förståelse för ämnesområdet än vad vi hade sedan tidigare. Utifrån 

denna litteraturstudie har det skapats nya tankar och vi har framförallt fått med oss lärorika 

erfarenheter som kommer tillämpas i kommande yrkesroll.  
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Bilaga 

Författare 

Titel 

Tidsskrift 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Syfte Design 

Urval 

Datainsamling 

 

 

Resultat 

Brink. L 

Bättre läsning och 

bättre skrivande-

men hur? Om 

grupprocesser och 

textrörlighet 

Bokkapitel  

(2009) 

Sverige 

Primo 

Syftet i detta bokkapitel är 

att lyfta fram olika 

strategier och arbetssätt 

som stärker och bidrar till 

bättre läsning. Fokus läggs 

också på olika typer av 

texter där lärare arbetar 

med förståelse, tolkning 

och skapande. 

 Resultatet visar att det är när 

läs- och skrivförmågan 

förbättras och det finns en 

motivation från elevernas sida 

som dörrar till deras språkliga 

medvetenhet öppnas. 

Introduktion av olika sorters 

texter medför till att eleverna 

blir mer textrörliga samt att 

samtal om texterna kan hjälpa 

de att förstå texten. 

Morgan, P. L., & 

Meier, C. R. 

Dialogic 

Reading’s 

Potential to 

Improve 

Children’s 

Emergent Literacy 

Skills and 

Behavior 

Artikel: 

Alternative 

Education for 

Children and 

Youth 

(2010). 

USA 

Taylor and Francis 

Syftet med denna artikel är 

hur böcker i interaktion till 

den dialogiska läsningen 

kan bidra till 

läsmotiverade elever. 

Forskaren diskuterar även 

likheter och skillnader 

med dialogisk läsning i 

jämförelse till enskild 

läsning. 

Forskaren har granskar två 

forskningsrapporter som 

berör ämnet 

dialogiskläsning. Studierna 

som presenteras i artikeln 

har genomförts i 

årskurserna f-2. I varje 

högläsningstillfälle har det 

bestått av en lärare och 5 

elever. 

I resultatet framgår det att 

dialogisk läsning bör 

genomföras i mindre grupper 

på fem elever. Det framgår 

även att elever som tidigare har 

haft svårigheter i sin läsning 

visat framsteg i sin läsning, 

varpå det gäller flyt samt 

ordförrådets ökning. 
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Doyle B. G., & 

Bramwell, W. 

Promoting 

Emergent 

Literacy and 

Social- 

Emotional 

Learning 

through Dialogic 

Reading 

Artikel: The 

Reading Teacher 

(2006)  

USA  

ERIC 

Syftet med denna artikel är 

att utifrån arbetet med 

skönlitteratur visa flera 

strategier som lärare 

tillsammans med eleverna 

kan använda sig av för att 

utveckla sin litteracitet. 

Samtal om böcker är en 

strategi som forskaren 

väljer att diskutera 

Det är en kvantitativ 

undersökning. Observation 

av en lärare och en klass 

under arbete med 

skönlitteratur. 

Underökningen berör 

elever i de tidiga 

årskurserna. Insamling av 

data sker i form av 

observationer, 

lektionsplanering och 

intervjuer. 

I artikeln framgår det att samtal 

i mindre grupper om böcker 

leder till att alla elever får 

komma till tals. Det är också ett 

sätt för läraren att se hur 

mycket varje elev förstår. De 

menar även på att en trygghet 

skapas under arbete i mindre 

grupper. 

Olika lässtrategier visar vara 

grundläggande för elevernas 

fortsatta utveckling av 

litteracitet. 

Eckeskog, H. 

Varför knackar 

han inte bara på?  

Avhandling 

(2013) 

Sverige  

Primo 

Syftet med avhandlingen 

var att undersöka hur 

lärare förhåller sig och 

arbetar med läsförståelse i 

de tidigare årskurserna. 

Det tas även upp hur olika 

lässtrategier används i 

undervisningen samt 

påverkar elevernas 

läsförståelse. 

Genomförd som en 

etnografisk studie. 

Forskaren observerar fem 

lärares läsförståelse-

undervisning i fem olika 

skolor. Detta sker i 

årskurserna 1-2.   

Vid datainsamling 

använder hon sig av 

observationer, intervjuer 

och loggböcker. 

 

 

I avhandlingen framgår det att 

elevernas språkliga 

medvetenhet ska stå i centrum 

under undervisning. Under 

arbete med läsförståelse menar 

forskaren att det endast sker vid 

högläsningsstunderna.  

Ordförståelse och samtalen 

under högläsningsstunderna 

visar goda framsteg för 

utvecklandet av elevernas 

litteracitet. Användning av de 

olika lässtrategierna menar 

forskaren är viktiga faktorer i 

undervisningssammanhang.  

 

Gormley, S., & 

Ruhl, K. L. 

Dialogic Shared 

Storybook 

Reading: An 

Instructional 

Technique for Use 

with Young 

Syftet med denna artikel är 

att det behandlar ett 

arbetssätt läraren kan 

använda sig av vid arbete 

med läsförståelse. DSSR 

som står för gemensam 

dialogisk läsning anses 

vara en strategi att få med 

Granskning av tidigare 

forskningsrapporter där 

forskarna valt att inkludera 

rapporter som berör DSSR. 

De har sedan valt att utgå 

från sju rapporter som 

presenteras i artikeln. 

Utifrån artikeln som belyser sju 

forskningsrapporter som 

granskats är DSSR ett 

arbetssätt som bidrar till att 

eleverna utvecklas i sin läsning. 

Elever som tidigare visat 

svårigheter med sin läsning kan 

med hjälp av DSSR få 
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Students in 

Inclusive Settings 

Artikel: 

Reading & 

Writing Quarterly 

(2005) 

USA  

Taylor & Francis 

elever som upplever 

läsning som svårt. 

möjlighet att tillsammans med 

andra lässtrategier som 

kombineras fortsätta utvecklas 

inom sin litteracitet. Forskarna 

menar även på att DSSR 

medför till elevernas ordförråd 

vidgas. 

Hajioannou, X., & 

Loizou, E. 

Talking About 

Books With Young 

Children: 

Analyzing the 

Discursive Nature 

of One-to-One 

Booktalks 

Artikel: Early 

Education and 

Development  

(2011) 

USA  

Taylor and Francis 

Syftet med denna artikel är 

att belysa olika typer av 

boksamtal som lärarna 

använder sig av i 

undervisningen. Forskarna 

beskriver och diskuterar 

olika typer av boksamtal 

som lärare utför. 

I artikeln presenteras det en 

kvalitativ studie där 

underökningar om 

boksamtal sker med elever 

och en lärare. I 

undersökningen deltog 89 

elever som gick i första 

klass. De var i åldrarna 6 

till 7 år.  

Även tre olika typer av 

boksamtal presenteras i 

artikeln där det diskuteras 

likheter och skillnader. 

Datainsamling sker i form 

av intervjuer och 

observationer. 

I denna artikel lyfter forskarna 

fram att högläsningsstunderna 

kan ses som ett arbetssätt som 

är av hög kvalité eftersom det 

bidrar till dialogiska samtal 

med eleverna. Det är genom 

boksamtalen som eleverna får 

chans att bidra med sina egna 

tolkningar och upplevelser. Av 

de olika typer av boksamtal 

som presenterades var det 

endast äkta boksamtal som 

visade vara gynnande för 

eleverna i årskurs 1. 

Jönsson, K. 

Litteraturarbetets 

möjligheter:En 

studie av barns 

läsning i årskurs  

F–3 

Avhandling  

(2007) 

Sverige 

SwePub 

I denna avhandling lyfts 

det fram om yngre elevers 

läsning av skönlitteratur 

där litteraturarbetet står i 

fokus som beskrivs, 

diskuteras och analyseras.  

 

Syftet med arbetet är att 

beskriva hur de yngre 

eleverna använder sig av 

skriv och lässtrategier 

samt hur samtalande om 

böcker ser ut.  

 

Studien är en kvalitativ 

etnografisk studie. 

Forskaren i studien är även 

klasslärare som utför 

studien i egen 

undervisningsgrupp. 

Klassen består av 24 elever 

i åk F-3. Forskaren har i sin 

studie använt sig av 

intervjusamtal, video- och 

bandinspelningar, 

intervjusamtal, 

läraranteckningar samt 

elevtexter. 

I avhandlingen menar forskaren 

på att eleverna kan förstå och 

bilda uppfattning om texten om 

flera olika lässtrategier kan 

kombineras. 

Föreställningsvärldar bildas när 

eleverna får möjlighet att 

använda sig egen läsning men 

även gemensam läsning där 

innehållet får diskuteras och 

bearbetas. 

Forskaren lyfter även fram för- 

och nackdelar under arbetet 

med läs- och skrivinlärning 
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samt diskuteras de olika 

lässtrategierna inverkan på 

eleverna. 

Ketch, A. 

Conversation: The 

Comprehension 

Connection 

Artikel: The 

Reading Teacher 

(2005) 

USA  

ERIC 

Syftet med denna studie 

tar upp skillnader på hur 

lärare i två olika årskurser 

förhåller sig till dialogiska 

samtal om skönlitterära 

böcker. 

Forskaren diskuterar också 

de olika lässtrategiernas 

påverkan för ett 

utvecklande av elevernas 

läsförståelse.  

 

Kvantitativ studie där 

forskaren har observerat 

elever och lärare i 

årskurserna 1 och 5. 

Observationen sker i två 

olika skolor. 

Forskaren har använt sig av 

observationer och 

intervjuer för insamling av 

data. 

 

Resultatet i denna studie visar 

betydelsen av att eleverna 

behöver flera olika lässtrategier 

för att utveckla sin litteracitet. 

Det lyfts även fram att eleverna 

behöver ges tid att använda sig 

av dessa lässtrategier i 

undervisningen. 

Det är även med hjälp av 

konversationer som eleverna 

utvecklar en förståelse för 

texten och får möjlighet att se 

det från olika perspektiv. 

Kraemer, L., 

McCabe, P., & 

Sinatra, R. 

The Effects of 

Read- 

Alouds of 

Expository 

Text on First 

Graders' 

Listening 

Comprehension 

and Book Choice 

Artikel: Literacy 

Research and 

Instruction 

(2012) 

USA  

Taylors and 

Francis 

Syftet med artikeln var att 

undersöka samtalets 

betydelse vid högläsning 

av böcker i årskurs ett. 

Forskarna delade in 

deltagarna i två grupper 

som sedan fick lyssna på 

högläsning av böcker som 

behandlade samma ämne 

men olika typer av texter 

Kvantitativ undersökning 

där forskarna undersökte 

samtalets betydelse för 

läsinlärningen. I studien 

deltog 77 elever från fyra 

olika klasser. Studien 

behandlade elever som gick 

i årskurs 1. 

I undersökningen blev 

eleverna indelade I två 

grupper varv den ena 

gruppen arbetade med 

högläsning i berättande 

form. Den andra gruppen 

fick lyssna till högläsning 

genom faktatexter.  

Datainsamling sker i form 

av observation, intervju. 

I resultatet framgår det att båda 

grupperna i undersökningen 

presterade bra. Forskarna 

menar att faktatexter inte bör 

vara uteslutande för eleverna i 

årskurs 1 eftersom det visade 

god förståelse för denna typ av 

text. De menar även på att 

dessa typer av texter kan 

förbereda eleverna inför senare 

årskurser där de kommer att få 

möta olika sorters texter som 

kräver reflektion och 

bearbetning av innehållet. 

Mahdavi J. N., & 

Tensfeldt, L.  

Untangling 

Syftet med artikeln är att 

undersöka vad tidigare 

forskning visat är 

Granskning av tidigare 

forskningsrapporter 

angående dialogiska samtal 

Det framgår i artikeln att det är 

fem strategier som medför god 

läsutveckling för eleverna i 
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Reading 

Comprehension 

Strategy 

Instruction: 

Assisting 

Struggling 

Readers in the 

Primary Grades 

Artikel: 

Preventing School 

Failure: 

Alternative 

Education for 

Children and 

Youth 

(2006) 

USA  

Taylor & Francis 

betydande för att eleverna 

ska utvecklas inom sin läs- 

och skrivning. 

I artikeln tar de upp fem 

lässtrategier som tidigare 

forskning visat vara 

betydande för eleverna.  

 

om lästa böcker. Forskarna 

har utgått från 

referensgranskade 

forskningsrapporter som 

berör elever i åldrarna 5 till 

9 år. 

Forskningsrapporter som 

berörde elevernas egen 

läsning samt läsförståelse 

under högläsningsstunder 

inkluderades under 

granskningen. 

åldrarna 5-9 år. Det framgår 

också att eleverna tenderade att 

utveckla läsförståelse om två 

eller tre av strategierna 

kombinerades tillsammans. 

De menade på att det endast 

inte gick att utgå från 

lässtrategier som läraren lär ut 

utan de menar på att eleverna 

måste få tillfällen att använda 

sig av lässtrategierna i flera 

olika sammanhang där texter 

berörs. 

 

 

 

Suraya Haji 

Tarasat, H., & 

O’Neill, S.  

Changing 

traditional 

reading 

paedagogy: The 

importance of 

classroom 

interactive talk for 

year one Malay 

readers  

Artikel: 

Pedagogies and 

Learning 

(2014) 

Australia  

Taylor and Francis 

Syftet med artikeln belyser 

läsförståelse där 

utmaningar med arbetet 

om det lyfts fram. 

Elevernas inflytande under 

användning av olika 

lässtrategier samt det 

dialogiska samtalets 

betydelse för ett 

utvecklande av litteracitet. 

Observationer genomfördes 

i två skolor där tre lärare 

blev observerade. Varje 

lärare spenderade 1 timme i 

veckan med arbete kring 

läsförståelse. I varje klass 

gick det 35 elever. 

Det är en kvalitativ 

underökning. 

Datainsamling sker genom 

observationer och 

transkribering av intervjuer. 

 

 

 

 

I resultatet belyser forskarna 

betydelsen av det dialogiska 

samtalets påverkan för eleverna 

i Maya. Det kan ses som ett 

tillvägagångssätt för att 

eleverna ska få möta litterära 

texters struktur. 

Det tas även upp olika faktorer 

som skapar svårigheter för 

eleverna med att läsa och förstå 

texter. 

 

Whitehurst, G. J., 

& Lonigan, C. J. 
Syftet med denna artikel är 

att presentera och 

Granskning av tidigare 

forskningsrapporter samt 

Det som lyfts fram är att 

kritiskt litteracitet enligt flera 
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Child 

Development and 

Emergent 

Literacy. 

Artikel: Child 

Development 

(2008).  

USA  

Taylor and Francis 

diskutera kritisk litteracitet 

inverkan på elevernas 

utveckling för att bli goda 

läsare. 

Forskarna diskuterar även 

mer djupgående de olika 

strategierna som krävs för 

att eleverna ska kunna 

utveckla en maximal 

läsfärdighet. 

kvalitativa studier 

genomförts bland elever i 

de tidiga årskurserna. 

De har endast inkluderat 

rapporter som berör yngre 

elevers utveckling av 

kritisk litteracitet. 

olika forskningsrapporter visat 

goda framsteg i elevernas läs 

och skrivutveckling. De menar 

även på att det krävs flera 

lässtrategier för att eleverna ska 

kunna utveckla dessa framsteg 

i sin läsning. 

De menar att även elever som 

ligger i riskzonen för 

lässvårigheter kan kritiskt 

litteracitet visa goda effekter 

men det krävs att läraren 

avsätter tid och engagemang. 

Lyle, S.  

Dialogic 

Teaching: 

Discussing 

Theoretical 

Contexts and 

Reviewing 

Evidence from 

Classroom 

Practice.  

Artikel: Language 

and Education 

(2008) 

Storbritannien  

Taylor and Francis 

Syftet med artikeln är att 

behandla den dialogiska 

inverkan som förekommer 

i undervisningen. 

Forskaren diskuterar 

likheter och skillnader 

mellan dialogiska samtal 

samt monologisk. Detta 

eftersom den dialogiska 

pedagogiken fått en stor 

inverkan i dagens 

undervisning. 

Tio forskningsrapporter 

granskades i denna artikel.  

Rapporterna framgår i 

”Philosophy for Children 

method” som behandlade 

området dialogisk läsning. 

Resultatet i artikeln visar på att 

användning av dialogiska 

aktiviteter I 

undervisningssammanhang 

medför att eleverna vågar ta 

del. Undervisningsformen blir 

även det mer varierande. Det 

har visat att det inte är 

annorlunda tankar och idéer 

som är efterfrågade i dialogisk 

läsning utan ett utvecklande 

tankesätt. 


