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Abstract 
Den internationella undersökningen PIRLS visar att svenska elevers läsförståelse 

har försämrats under senare år. Tidigare forskning indikerar att boksamtal där 

lärare och elever samtalar om bokens innehåll utifrån olika frågor som berör 

användandet av olika lässtrategier utvecklar elevers läsförståelse. Syftet med 

studien har varit att beskriva och analysera sex verksamma lärares, i årskurs F–3, 

erfarenheter av läsförståelseundervisningen inriktat på boksamtal för att utveckla 

elevers läsförståelse. Syftet smalnades av till två frågeställningar: Hur beskriver 

lärarna att de använder boksamtal i läsförståelseundervisningen? Vad beskriver 

lärarna är viktiga faktorer för att boksamtalet ska bidra till att utveckla elevernas 

läsförståelse?  Studiens metod är en kvalitativ intervju och för att samla in 

material har sex intervjuer genomförts på två olika skolor. Det sociokulturella 

perspektivet på lärande utgjorde grunden för analysarbetet. Resultatet visade att 

lärarna arbetade med strukturerade boksamtal där de tydligt visade och förklarade 

olika lässtrategiers användning med utgångspunkt i högläsningsböcker. En av 

studiens slutsatser var att lärarens undervisning, högläsningen och det sociala 

samspelet mellan lärare-elev och elev-elev är tre huvudfaktorer för att skapa ett 

effektivt boksamtal.  

 
 
 
 
Nyckelord: Boksamtal, läsförståelseundervisning, lärarens roll, årskurs F–3. 
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Inledning  
Att elever ska lära sig läsa och förstå det de läser är en av skolans viktigaste 

uppgifter. I boksamtal får elever tillsammans en möjlighet att skapa en djupare 

förståelse genom att diskutera tolkningar, tankar och känslor som väcks utifrån 

böcker klassen läser (Chambers 2011, s. 141). Skolverket (2012a, s. 14) menar att 

samtalet har stor betydelse för att eleverna ska utveckla förmågan att läsa och 

skriva, men även att elever genom att läsa och skriva utvecklar sitt ordförråd.  

 
Talet är grunden! I skolans värld förutsätter det tidiga lärandet 

att talat språk används i många olika situationer i liten eller 

större grupp. Samtalen kring upplevelser i vardagen eller kring 

det elever läst eller sett, där läraren ställer öppna frågor och 

inspirerar eleverna att anknyta till sina egna erfarenheter, 

utmanar och utvecklar språkförmågan. (Skolverket 2012a, s. 

17). 

 

Utifrån tidigare erfarenheter från min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) 

förekommer enklare former av boksamtal och det sker utifrån frågor läraren ställer 

under eller efter högläsningstillfällen. Att strukturerat arbeta med boksamtal för att 

utveckla läsförståelse och användandet av lässtrategier är ännu inget jag stött på. I 

mitt tidigare examensarbete, som var en litteraturstudie, framkom det att läraren 

har en betydelsefull roll i läsförståelseundervisningen. Reichenberg (2014) menar 

att det är viktigt att läraren vägleder eleverna genom att visa hur de kan förenkla, 

dra slutsatser, förutsäga händelser, beskriva textens uppbyggnad och använda sig 

av strategier. Detta kan ske utifrån lärarens högläsning där hen modellerar och 

tänker högt för att visa eleverna de tidigare nämnda aspekterna (Reichenberg 2014, 

s. 13–14).  

 

I mitt tidigare examensarbete undersökte jag boksamtalets betydelse för att 

utveckla elevers läsförståelse i årskurs F-3. Studiens resultat visade att boksamtal 

var ett gynnsamt arbetssätt för att utveckla elevers läsförståelse och resultatet 

påvisade ett antal viktiga aspekter för boksamtalet. Dessa var lärarens roll, 

högläsning, kommunikation, bokval, läsmiljön och aktiviteter (se bl.a. Chambers 

2011; Johnston 2016; Jönsson 2007). Studiens resultat visade att boksamtalet är ett 

sätt att utveckla läsförståelse på genom att eleverna får möjligheten att rikligt 

kommunicera tillsammans med andra och på så vis utveckla nya kunskaper. Även i 

läroplanen (Lgr 11) belyses kommunikationens betydelse:  

 
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. 

Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje 

elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed 

få tilltro till sin språkliga förmåga. (Skolverket 2011, s. 9).   

 

Med bakgrund i tidigare examensarbete och läroplanens (Lgr 11) skrivningar 

väcktes mitt intresse för att undersöka hur verksamma lärare i årskurs F–3 

använder boksamtalet i läsförståelseundervisningen.  
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2 Bakgrund  
I detta avsnitt presenteras det läroplanen skriver om läsförståelseundervisningen 

och kommunikation. Därefter presenteras resultat från den internationella 

undersökningen PIRLS om elevers läsförståelse. Vidare beskrivs studiens mest 

centrala begrepp. Dessa är: boksamtal, läsförståelse och lässtrategier. Vidare 

redogörs några faktorer som påverkar elevens utveckling av läsförståelse. 

Avslutningsvis presenteras en undervisningsmetod för boksamtal.   

 

2.1 Läroplanen  
En central mening i läroplanen är att ”språk är människans främsta redskap för att 

tänka, kommunicera och lära” (Skolverket 2011, s. 222). Att få kommunicera 

mycket och få tilltro till sin språkliga förmåga är ett av skolans uppdrag, detta 

genom att läsa och samtala mycket (Skolverket 2011, s. 9). Elever möter idag ett 

stort utbud av olika texter, både i skolan och på fritiden, vilket gör det viktigt att de 

får möta varierande texter av olika genrer i undervisningen. I kommentarmaterialet 

till kursplanen i svenska (2016) framgår det att eleverna ges möjlighet att utveckla 

ny kunskap och förståelse genom att samtala om olika textgenrer och får då 

möjligheten att utveckla sina tankar och känslor tillsammans med lärare och 

klasskamrater (Skolverket 2016, s. 6). Läraren har en betydelsefull roll i detta 

arbete för att eleven ska utveckla sin kommunikativa kompetens och språkliga 

förmåga (Skolverket 2011, s. 14).   

 

När det gäller läsförståelse och kommunikation tydliggörs det i det centrala 

innehållet i ämnet svenska för årskurs 1–3 att eleverna ska få arbeta med 

”lässtrategier för att förstå och tolka texter…” samt ”att lyssna och återberätta i 

olika samtalssituationer” (Skolverket 2011, s. 223). I kunskapskravet står det 

vidare att eleven behöver kunna:  

 
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att 

använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom 

att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av 

innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande 

läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om 

tydligt framgående resonemang i texterna och relatera detta till 

egna erfarenheter. (Skolverket 2011, s. 227).  

 

I kursplanen finns även ett antal långsiktiga mål, ämnesspecifika förmågor, som 

eleverna under hela sin skolgång ska få möjlighet att utveckla i undervisningen 

(Skolverket 2016, s. 4). Förmågan att ”formulera och kommunicera i tal och skrift” 

samt att ”anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang” tolkas 

som viktiga utifrån läroplanens skrivning kopplat till läsförståelse och 

kommunikation (Skolverket 2011, s. 222). Utifrån detta kan boksamtal ses som ett 

arbetssätt där eleverna får möjligheten att utveckla dessa förmågor.  

 
2.2 PIRLS 
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) syftar till att undersöka 

elevers läsförmåga. Studien genomförs internationellt och visar en jämförelse 

mellan de deltagande länderna (Skolverket 2012b, s. 3). De elever som deltar i 

studien är 9–10 år och går i årskurs 4 i Sverige. Sverige deltog i undersökningen år 
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2016 men detta resultat blir aktuellt hösten 2017. Därför presenteras resultaten från 

2011 i denna studie. Skolverket (2012b) visar ett tydligt nedåtgående resultat 

under Sveriges deltagande år, 2001 och 2006. De nedåtgående resultaten är en 

jämförelse som har genomförts både mellan de deltagande åren Sverige varit med 

samt mellan de deltagande länderna (Skolverket 2012b, s. 6). Rapporten betonar 

undervisningen och lärarens betydelse för att en utveckling av elevers läsförståelse 

ska ske. Enskilt arbete bör minskas, mer varierande texter i undervisningen bör 

förekomma samt att lärare bör i undervisningen visa elever hur olika lässtrategier 

kan användas (Skolverket 2012b, s. 8–9).   

 

2.3 Centrala begrepp  
Här presenteras begreppen boksamtal, läsförståelse och lässtrategier för att ge 

läsaren en förståelse för begreppen.  

 

2.3.1 Boksamtal  
Boksamtal innebär att lärare och elever samtalar och diskuterar kring de 

tolkningar, tankar och känslor texten frambringar utifrån böcker man läser, för att 

tillsammans förstå bokens betydelse (Chambers 2011, s. 141). Det är i samtalet 

och mötet med andra läsare som texten och läsupplevelsen fördjupas och genom 

att samtala om böcker kan eleverna skapa ny kunskap och djupare förståelse 

tillsammans med andra. I de boksamtal som äger rum i undervisningen är det 

viktigt att alla elever får möjligheten att delta (McIntyre 2007, s. 610, Blum m.fl. 

2010, s. 495–498). Boksamtal kan genomföras i olika former (se avsnitt 4.1.1).  

 

2.3.2 Läsförståelse  
RAND Reading Study Group (2002) definierar läsförståelse som ”en process som 

handlar om att utvinna och konstruera mening genom att vara aktiv och samspela 

med skriftspråket” (RAND Reading Study Group 2002, s. 11, min översättning). 

Med detta menas att läsförståelsen utvecklas då 

eleven skapar mening i texten genom att 

använda sina tidigare erfarenheter för att känna 

igen sig i textinnehållet, samtidigt som läsaren 

kan gå bortom texten och tillföra den något nytt. 

På så vis samspelar läsaren med textinnehållet 

för att skapa mening.  

 

Den läsförståelse som eleverna tillägnar sig 

beror på tre olika faktorer: läsaren, texten och 

aktiviteten (RAND Reading Study Group 2002, 

s. 11). Det beror på vem som läser, vad läsaren 

läser och vilket syftet med läsningen är. 

Utformningen av läsningen är även beroende av 

den sociokulturella kontexten. För att läsaren 

ska uppnå en djupare läsförståelse behöver läsaren aktivera kunskaper om världen, 

olika slags texter samt förstå varför läsning av en viss text sker. Eftersom läsaren 

samspelar med textens struktur och innehåll har denna en betydande roll. Det är 

även viktigt att tänka på textens svårighetsgrad då den inte får vara för lätt eller 

svår att förstå. De aktiviteter som sedan sker kring läsningen samspelar med 

Figur 1: Faktorer som påverkar elevers 

utveckling av läsförståelse (RAND 

Reading Study Group 2002, s. 12).  
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läsaren och texten, vilket definitionen och bilden ovan visar (RAND Reading 

Study Group 2002, s. 11–17).  

 

2.3.3 Lässtrategier  
Dymock och Nicholson (2010) definierar en lässtrategi som ”en plan eller teknik 

som eleven använder för att få den information från texten som behövs oavsett 

vilket syftet med läsningen är” (Dymock & Nicholson 2010, s. 166, min 

översättning). Westlund (2009) menar att lässtrategier kan ses som inre verktyg 

eleven använder för att skapa mening och djupare förståelse i olika texter 

(Westlund 2009, s. 43). Lässtrategier är alltså de verktyg som eleven medvetet 

använder för att lättare förstå de texter som läses. De lässtrategier som är aktuella 

för denna studie är att: sammanfatta, ställa frågor, förtydliga och förutsäga 

(Palincsar & Brown 1984, s. 118–120). 

 

2.4 Faktorer som påverkar elevers utveckling av läsförståelse 
Det finns flera faktorer som påverkar elevers läsförståelse. I boksamtal kommer 

främst följande faktorer till uttryck som beskrivs av bl.a. Alatalo (2011), Bråten 

(2008) och Westlund (2009). Dessa faktorer är: ordförråd, förkunskaper och 

inferenser och beskrivs mer ingående i detta avsnitt.   

 

2.4.1 Ordförråd  
Med ordförråd menas att läsaren, i det här fallet eleven, har en förståelse för 

enskilda ord i en text vilket är direkt avgörande för läsförståelsen (Bråten 2008, s. 

55). För att en utveckling av läsförståelsen ska ske är det viktigt att ordförrådet 

byggs upp redan i de tidigare åldrarna och fortsätter att utvecklas under skolåren 

(Alatalo 2011, s. 49). När elever läser ökar ordförrådet och ett brett ordförråd 

gynnar utvecklingen av läsförståelsen (Alatalo 2011, s. 50).   

 

2.4.2 Förkunskaper  
Med förkunskaper menas de tidigare kunskaper kring en texts innehåll som eleven 

tar med sig in i läsningen. För att en elev ska lära sig något är det viktigt att 

informationen som ges från texten kan sammankopplas med elevens förkunskaper 

så att informationen kan användas i ett nytt sammanhang (Bråten 2008, s. 63). Då 

kan kunskapen från texten leda till djupare läsförståelse.   

 

2.4.3 Inferenser 
Att läsa mellan raderna är en form av inferens och med detta menas det att eleven 

förstår och fyller i de tomrum som författaren lämnat i texten (Westlund 2009, s. 

101). Eleven samspelar med texten genom att använda sina tidigare erfarenheter 

för att förstå innehållet. Förmågan att använda sig av och göra inferenser i texten 

beror på läserfarenhet, ålder och förkunskaper (Westlund 2009, s. 102). Att ställa 

frågor till texten under läsningen är ett viktigt verktyg för att utveckla läsförståelse 

och anses ha samma effekt som att skapa inre bilder (Westlund 2009, s. 48). 

Frågor som ställs till texten kan vara på ytan där man finner svaret direkt i texten, 

på djupet då eleven behöver göra inferenser och använda sina förkunskaper för att 

finna svaret samt livsfrågor där svaret enbart finns hos eleven (Westlund 2009, s. 9 

& 270). Det är viktigt att eleverna får kunskap om olika slags frågor, och att olika 

frågor kräver olika svar (Westlund 2009, s. 269).  
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Att skapa inre bilder är även en form av inferens. Det innebär enligt Bråten (2008) 

att eleven skapar inre bilder i huvudet under läsningen kring textens innehåll, 

vilket är bra för läsförståelsen (Bråten 2008, s. 62). Westlund (2009) påpekar att 

förmågan att skapa inre bilder beror på två saker: elevens egna erfarenheter samt 

förmågan att hitta ledtrådar i texten (Westlund 2009, s. 104).  

 

2.5 Undervisningsmetod vid boksamtal  
En läsande klass är en undervisningsmetod där lärare i undervisningen använder 

sig av boksamtal. Detta är ett gratismaterial som finns tillgängligt på nätet, 

www.enlasandeklass.se, och det skickades ut till alla grundskolor i landet under 

våren 2014. I arbetet med att utveckla läsförståelse utvecklade Widmark (2014) 

projektet En läsande klass. Modern forskning visar att läsförståelse kan öka med 

hjälp av boksamtal, vilket var grunden för detta projekt (Widmark 2014, s. 6). 

Martin Widmark var initiativtagare till En läsande klass och studiehandledningen 

är skriven av fem pedagoger. En läsande klass bygger enligt författarna på några 

forskningsbaserade modeller och utifrån dessa har författarna relaterat några 

lässtrategier till olika figurer, sk. Läsfixare. Spågumman förutspår händelser i 

texten, detektiven reder ut oklarheter, reportern stället frågor om texten både på 

raderna, mellan raderna och bortom raderna samt cowboyen som sammanfattar det 

viktigaste i texten. Konstnären är även en karaktär som skapar inre bilder om det 

lästa (Widmark 2014, s. 13–14). I handledningen får lärare ta del av hur de kan 

arbeta i de olika årskurserna. Där ger författarna lektionsplaneringar, konkreta 

exempel på texter, tidsåtgång, vad som är viktigt att tänka på m.m. (Widmark 

2014, s. 20–23). Syftet med En läsande klass är att verksamma lärare ska få 

tillgång till olika verktyg som kan användas i läsförståelseundervisningen 

(Widmark 2014, s. 6–7).  

 

Forskarna Ulla Damber och Jan Nilsson är kritiska till undervisningsmetoden En 

läsande klass och menar att studiehandledningen till materialet är ett ”mångordigt 

hemmabygge” (Damber & Nilsson 2014). Forskarna ifrågasätter vetenskapligheten 

och efterfrågar mer tydliga referenser och mindre egna tolkningar av forskning i 

studiehandledningen. Ytterligare kritik är att eleverna behöver lära sig 

förståelsestrategiernas riktiga begrepp och inte de karaktärer i form av läsfixare 

som metoden och studiehandledningen använder. Forskarna menar vidare att 

studiehandledningen ses som en tipskatalog och att den ger en mer förenklad bild 

av undervisning om läsning och läsförståelse (Damber & Nilsson 2014). Även 

Westlund menar att begreppet förståelsestrategier ska användas istället för 

läsfixare, vilket kan användas i början när eleverna möter förståelsestrategierna 

(Skolministeriet 2014).  

  

http://www.enlasandeklass.se/


 

 
 
 
 

10 

3 Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att beskriva och analysera sex verksamma lärares, i årskurs 

F–3, erfarenheter av läsförståelseundervisningen inriktat på boksamtal för att 

utveckla elevers läsförståelse. Syftet preciseras i följande frågeställningar:   

 

 Hur beskriver lärarna att de använder boksamtal i 

läsförståelseundervisningen? 

 Vad beskriver lärarna är viktiga faktorer för att boksamtalet ska bidra till 

att utveckla elevernas läsförståelse?   
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4 Tidigare forskning 
Forskning visar att boksamtal är ett sätt att utveckla läsförståelse och det finns 

olika sätt att genomföra dessa samtal på. I läsförståelseundervisningen genom 

boksamtal med de yngre eleverna är högläsning gynnsamt samt att läraren har en 

viktig roll för att utveckla elevernas läsförståelse. Dessa faktorer presenteras mer 

ingående i detta avsnitt utifrån aktuell forskning om boksamtal.  

 

4.1 Boksamtal i undervisningen 
Samtal kring böcker är ett sätt att skapa djupare förståelse om de böcker klassen 

och eleverna läser. I samtalet får eleverna möjlighet att möta sina egna men även 

andra deltagares tankar, menar Jönsson (2007) och citerar Chambers ”vi vet inte 

vad vi tycker om en bok förrän vi pratar om den” (Jönsson 2007, s. 134). I samtalet 

diskuterar lärare och elever sina tankar och saker de inte uppfattat kan synliggöras 

genom samtal och diskussionen är därför viktig för att eleverna ska utveckla en 

förståelse för innehållet (Jönsson 2007, s. 134). Hudson (2016) menar att när 

elever deltar i ett boksamtal kring en bok ökar deras intresse och de kan bli ivriga 

att läsa boken (Hudson 2016, s. 221).  

 

Ketch (2005) har genomfört kvalitativa studier i över 30 år där hon har observerat 

elevers användning av lässtrategier i boksamtal (Ketch 2005, s. 9). Författaren 

belyser i den lästa artikeln vikten av att samtala och att allt lärande börjar med 

samtal. Samtal kring böcker hjälper elever att förstå världen, skapa känsla, 

förståelse och respekt för olika åsikter samt att samtalet i anknytning med 

lässtrategier utvecklar läsförståelse (Ketch 2005, s. 8). I boksamtalet får eleven 

utveckla nya kunskaper genom att diskutera olika erfarenheter med andra medan 

elever utan boksamtal blir lämnade att resonera med sina egna tankar. Samtal är 

kopplingen till läsförståelsen (Ketch 2005, s. 12).  

 

Hadjioannou och Loizou (2011) genomförde en kvalitativ studie om boksamtal där 

deltagarna var lärare och 89 elever i årskurs 1. Syftet med studien var att 

undersöka olika sätt att strukturera boksamtal på för att få bäst effekt på samtalet 

(Hadjioannou & Loizou 2011, s. 57). Boksamtalen kunde delas in i tre olika 

kategorier: redogörande boksamtal, äkta boksamtal och besvärliga boksamtal. 

Resultatet visade att äkta boksamtal var mest effektiva för att utveckla elevers 

förståelse för textens innehåll (Hadjioannou & Loizou 2011, s. 53). I ett 

redogörande boksamtal inleder läraren samtalet om en bok som eleverna sedan 

gav respons på. I detta samtal har läraren oftast en dominerande roll i samspelet 

med eleverna (Hadjioannou & Loizou 2011, s. 60–63).  I ett äkta boksamtal är 

både läraren och eleven delaktiga i samtalet för att tillsammans tänka och diskutera 

för att skapa mening i bokens innehåll. Läraren ställde öppna frågor som fick 

eleven att engagera sig i textinnehållet genom att dra egna slutsatser, ge åsikter och 

knyta an till egna erfarenheter. Samtal med denna struktur förbättrar elevers 

lärande (Hadjioannou & Loizou 2011, s. 64–65) I ett besvärligt boksamtal har 

läraren ofta svårt att få med sig eleverna. De gav korta svar och verkade vara 

uttråkade eller förvirrade. Orsaken var oftast att eleverna inte kände igen böckerna, 

att boken var ointressant samt att de tyckte att texterna var för långa eller för svåra 

att förstå (Hadjioannou & Loizou 2011, s. 67–68). 
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Jönsson (2007) beskriver i sin avhandling, där elever i årskurs F–3 undersökts, ett 

boksamtal som sker kring boken Lådbilen. Boken berör ett vänskapstema och 

eleverna bör känna igen flera saker som sker i texten samt att de är lika gamla som 

karaktärerna i berättelsen (Jönsson 2007, s. 138–139). Boksamtalet visar hur lärare 

och elever använder sig av olika lässtrategier för att förstå texten. Läraren ställde 

frågor till eleverna och bad dem sammanfatta och förtydliga sina tankar. Även 

eleverna använde sig av strategier som att ställa frågor, göra kopplingar till egna 

erfarenheter, förutsäga händelser m.m. (Jönsson 2007, s. 139–155). Studien visar 

att samtalet ska utveckla en djupare förståelse för de böcker klassen läser.  

 

4.1.1 Olika former av boksamtal  
Forskning visar att boksamtal kan genomföras med ledning både av läraren och av 

eleven (se bl.a. Chambers 2011, Maloch 2010, McIntyre 2007).  

 

Maloch (2010) genomförde en kvalitativ studie där hon intervjuade och 

observerade en lärare och 29 elever i en tredjeklass. I studien arbetade läraren med 

lärarledda boksamtal som sedan skulle leda till elevledda boksamtal (Maloch 2010, 

s. 2–5). Studien visar att i det lärarledda boksamtalet är det viktigt att läraren 

modellerar och leder samtalet genom att ställa olika frågor som bidrar till fortsatt 

diskussion. Det kan vara frågor som sammanfattar tidigare händelser i boken, 

undersöker karaktärer och frågor som stimulerar fantasin genom att förutspå 

bokens handling eller reder oklarheter (Maloch 2010, s. 7). Chambers (2011) 

menar att det är viktigt att läraren i boksamtalet ställer öppna frågor som får 

eleverna att reflektera och tänka efter (Chambers 2011, s. 179–181). Sådana frågor 

är exempelvis ”berätta…” eller ”jag undrar…”. En öppen fråga har inget rätt eller 

fel svar. Lärare bör undvika frågor som ”varför” och ”förklara” då dessa frågor 

uppfattas som hotfulla och efterfrågar ett korrekt svar (Chambers 2011, s. 179). 

Lärare blir förebilder för elevernas frågor. På det sätt som lärarna formulerar och 

ställer sina frågor på tar eleverna ofta efter och ställer sina frågor på liknande sätt 

(Eckeskog 2013, s. 104). McIntyre (2007) genomförde en kvalitativ studie där hon 

observerade två lärares arbete med modellering, stöttning och samtal i en årskurs 

1–2 och en årskurs 2–3. Även hon belyser vikten av att läraren modellerar, 

betonar, repeterar och förklarar hur eleverna kan tänka under tiden de läser 

(McIntyre 2007, s. 614). Stöttning anses vara viktigt för att eleverna med tiden ska 

genomföra elevledda boksamtal och genom att läraren ställer följdfrågor och 

öppna frågor stöttas eleverna (McIntyre 2007, s. 612–613).  

 

Inledningsvis i arbetet med boksamtal har läraren en viktig och ledande roll för att 

lära eleverna hur de kan föra diskussionen framåt genom att ställa frågor och 

använda tidigare erfarenheter (Maloch 2010, s. 2; McIntyre 2007, s. 614–615). 

Hudson (2016) menar att övergången från lärarledda boksamtal till elevledda 

boksamtal ska ske långsamt och att ansvaret gradvis ska fördelas på eleverna 

(Hudson 2016, s. 222). Genom lärarledda boksamtal kan läraren förbereda 

eleverna genom att berätta, repetera, förklara och tydliggöra vad som krävs av 

eleverna i det elevledda boksamtalet (Maloch 2010, s. 2; McIntyre 2007, s. 614–

615). Under de elevledda samtalen går läraren runt och observerar och lyssnar till 

de olika gruppernas diskussioner (Maloch 2010, s. 10). Det är viktigt att eleverna 

lär sig agera som en grupp och reda ut frågetecken och problem tillsammans 

(Maloch 2010, s. 13). Läraren i Maloch (2010) studie samlade elever i helklass 
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efter att de hade arbetat med boksamtal i mindre elevledda grupper. Elever delade 

med sig av det mindre boksamtalet i helklass och sammanfattade sitt boksamtal för 

läraren och klasskamraterna (Maloch 2010, s. 8). Det är viktigt att eleverna får 

komma fram och ta mer ansvar i boksamtal (McIntyre 2007, s. 619). Fördelen med 

de elevledda boksamtalen är att eleverna får större möjligheter att samtala, de får 

ta ett större ansvar, värdera olika tolkningar och diskutera mer engagerat kring 

böcker (Maloch 2010, s. 1). 

 

4.1.2 Lässtrategier vid boksamtal  
Boksamtal kan användas som ett stöd för att utveckla elevers läsförståelse och 

lässtrategier genom en explicit undervisning av lässtrategier där läraren 

modellerar, reder ut oklarheter, ställer frågor och sammanfattar (Varga 2013). 

Flera studier visar tydligt att undervisning av lässtrategier genom strukturerade 

boksamtal är gynnsamt för att utveckla elevers läsförståelse (Varga 2013, s. 2; 

Spörer m.fl. 2009, s. 272; Reichenberg & Emanuelsson 2014, s. 1).   

 

Palincsar och Brown (1984) menar att det finns fyra olika sätt goda läsare 

bearbetar en text för att skapa mening och förståelse. Detta genom att använda fyra 

specifika lässtrategier som är att: sammanfatta, ställa frågor, förtydliga och 

förutsäga (Palincsar & Brown 1984, s. 118–120). Utöver dessa fyra strategier 

nämner Dobson Scharlach (2008) och Dymock och Nicholson (2010) ytterligare 

några strategier. Dessa är att: skapa inre bilder, aktivera tidigare kunskaper, 

analysera textens struktur, bestämma textens grundtanke samt att kontrollera sina 

förutsägelser (Dobson Scharlach 2008, s. 22; Dymock & Nicholson 2010, s. 167–

172). I boksamtalet får eleven möjlighet att utveckla och träna dessa strategier 

tillsammans med andra (Ketch 2005).  

 

4.2 Högläsningens betydelse  
Att få lyssna på berättelser om och om igen är ett steg för elever att utveckla 

läsförståelsen. Att få lyssna när någon högläser en bok är ett sätt att få lära sig läsa 

(Fox 2013, s. 4). Författaren menar vidare att högläsning är ett sätt att leva, ett sätt 

att älska och naturligtvis det bästa sättet för att undervisa läsförståelse (Fox 2013, 

s. 5, 8). Elever vill läsa och lyssna på böcker de kan identifiera sig med. Läraren är 

ett stöd för att välja böcker i undervisningen så att eleverna motiveras. Därför är 

det viktigt att läraren väljer böcker med karaktärer och situationer eleverna kan 

känna igen. Det är även viktigt att elever får möta olika slags texter i 

undervisningen och då både berättande texter och faktatexter (Powell-Brown 2006, 

s. 88–89; Hudson 2016, s. 221).  

 

Högläsning är mer än att bara öppna boken och läsa (Johnston 2016, s. 40). 

Läraren kan planera olika aktiviteter som sker före, under och efter högläsningen. 

Före högläsningen kan lärare och elever tillsammans arbeta med lässtrategin att 

förutspå och genom att titta på bokens titel, framsida och baksida försöka lista ut 

vad boken kommer handla om (McIntyre 2007, s. 617; Johnston 2016, s. 41). 

Under högläsningen fortsätter läraren att modellera olika lässtrategier och ställer 

öppna frågor. De aktiviteter som sker under läsningen är viktiga för att eleverna 

ska få möjligheten att reflektera, tänka och koppla till egna erfarenheter för att 

förstå texten på ett djupare plan (Hadjioannou & Loizou 2011, s. 55; Johnston 

2016, s. 42; Dobson Scharlach 2008, s. 23). Efter högläsningen är det viktigt att 
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sammanfatta (Johnston 2016, s. 42). Aktiviteter runt högläsningen kan vara 

gynnsamt i undervisningen, men för att fånga elevers uppmärksamhet menar Fox 

(2013) att det vid vissa tillfällen inte spelar någon roll vad läraren gör före eller 

efter läsningen utan att det är berättelsen i sig som fångar elevers uppmärksamhet 

(Fox 2013, s. 7). 

 

Jönsson (2007) nämner flera fördelar med högläsning. Den skapar en känsla av 

gemenskap där deltagarna får ta del av andras erfarenheter. Genom att lyssna till 

när läraren högläser kan alla elever delta oavsett läsförmåga då uppmärksamheten 

riktas mot textens innehåll och inte den egna läsningen. Läraren får möjlighet att 

välja en svårare text och oklarheter som uppstår kan diskuteras direkt under 

läsningen. Lästillfället avslutas vid samma tidpunkt för alla. Avslutningsvis kan 

läraren ge berättelsen liv genom att variera tonläge, gester och olika ansiktsuttryck 

(Jönsson 2007, s. 10).  

 

”Högläsning bidrar till fantastiska möjligheter att agera tillsammans” (Johnston 

2016, s. 42), som exempelvis att skapa effektiva tillfällen att högläsa utvecklar ny 

kunskap, läsförståelse, ordförråd, avancerad språkutveckling och att tänka på 

högre nivåer (Johnston 2016, s. 40, 42).  

 

4.3 Det viktiga lärarstödet  
Tjernberg (2013) menar att lärarens roll är betydelsefull för det språkliga 

samspelet i klassrummet. Det är viktigt att läraren anpassar sin undervisning efter 

elevernas individuella förutsättningar och behov (Tjernberg 2013, s. 47).  Vidare 

är det väsentligt att läraren har kunskaper om hur läsningen utvecklas då det är 

lärarens uppgift att stötta eleven till vidare utveckling, och det är därför viktigt att 

läraren är medveten om vilka insatser som behöver göras (Alatalo 2011, s. 53). 

Eckeskog (2013, s. 21) menar även att det är viktigt att undervisningen av 

läsförståelse börjar i de tidiga åldrarna. 

 

4.3.1 Explicit undervisning   
Explicit undervisning innebär att läraren vägleder eleverna till nya kunskaper. 

Detta genom ett meningsfullt samspel där läraren visar eleverna hur de kan 

använda den nya kunskapen. Nyckeln till den explicita undervisningen är den 

kommunikation och det samspel som aktivt sker mellan lärare och elever (Blair, 

Rupley & Nichols 2007, s. 434). För att eleverna ska utveckla en god läs- och 

skrivförmåga har lärarens förhållningssätt och klimatet i klassrummet stor 

betydelse (Tjernberg 2013, s. 55). Det är viktigt att eleverna känner tillit till läraren 

samt att de får känna sig betydelsefulla och delaktiga i undervisningen. Det är 

viktigt att elever och lärare visar respekt för varandra i klassrummet för att skapa 

en gemenskap och ett gott klassrumsklimat där det som sägs varken är rätt eller fel 

(Tjernberg 2013, s. 55; McIntyre 2007, s. 618; Hudson 2016, s. 221).  

 

En del av den explicita undervisningen är modellering. Modellering innebär att 

läraren visar eleverna olika tankesätt, hur de kan förstå sin egen läsförmåga och 

hur de kan tillämpa olika lässtrategier när de läser. Explicita typer av modellering 

är talk-alouds och think-alouds (Blair m.fl. 2007, s. 435). Båda dessa innebär att 

läraren visar, tillämpar och diskuterar lässtrategier i samspel med eleverna. I en 

explicit undervisning där läraren använder olika tankesätt är det möjligt för eleven 
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att utveckla nya kunskaper och hur de ska använda dessa. Varga (2013) menar att 

det är viktigt att läraren ger raka och tydliga instruktioner i undervisningen. För att 

elever så småningom ska automatisera de lässtrategier som används i 

undervisningen är det bra att läraren repeterar de lässtrategier som tidigare använts 

(Varga 2013, s. 9–11). 

 

Scaffolding innebär att läraren använder olika redskap för att stötta eleverna att 

lösa ett problem, klara av en uppgift eller uppnå ett mål som de inte skulle klara av 

på egen hand (McIntyre 2007, s. 611; Clark & Graves 2005, s. 571). Målet med 

scaffolding är att eleverna tillslut ska arbeta självständigt (Dobson Scharlach 2008, 

s. 22). Individanpassning kan vara ett sätt att stötta eleverna och för att positiva 

effekter ska uppnås i undervisningen är det viktigt att läraren formar sin 

undervisning efter elevens individuella förutsättningar och behov (Alatalo 2011, s. 

31). Taube, Fredriksson och Olofsson (2015, s. 67) och Tjernberg (2013, s. 230) 

menar att den skicklige läraren behöver ha kunskap om olika arbetssätt och 

metoder för att kunna anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar och 

behov för att kunna erbjuda eleverna en varierad undervisning. 
 

4.4 Sammanfattning 
Genom att använda boksamtal i undervisningen får eleverna möjlighet att utveckla 

läsförståelse och nya kunskaper tillsammans med andra genom att diskutera bl.a. 

tankar, känslor, erfarenheter och frågor (se bl.a. Jönsson 2007; Ketch 2005; 

Hadjioannou & Loizou 2011; McIntyre 2007; Maloch 2010). Denna forskning 

visar även att boksamtalen bör ske genom att läraren ställer öppna frågor så att 

eleven får reflektera och tänka kring sina svar. Forskning visar att högläsning 

utvecklar läsförståelse (Johnston 2016; Fox 2013). Utifrån böcker som högläses 

kan olika aktiviteter genomföras före, under och efter läsningen. Dessa aktiviteter 

kan med fördel beröra olika lässtrategier som deltagarna diskuterar i boksamtalet 

(se bl.a. Hadjioannou & Loizou 2011; Dobson Scharlach 2008; McIntyre 2007; 

Maloch 2010). Det kan vara lässtrategierna att förutsäga, sammanfatta, ställa 

frågor och förtydliga (Palincsar & Brown 1984). För att elevers läsförståelse ska 

utvecklas i boksamtalet bär läraren ett stort ansvar. Hon behöver vara tydlig i sin 

undervisning genom att modellera, visa, tillämpa och diskutera olika strategier i 

samspel med eleverna (se bl.a. Blair, Rupley & Nichols 2007; Maloch 2010; 

McIntyre 2007; Varga 2013). På så vis leder läraren ett boksamtal och stöttar 

eleverna genom att använda sitt språk och vara en förebild så att eleverna slutligen 

kan leda egna boksamtal (McIntyre 2007; Maloch 2010). För att boksamtalet ska 

bli gynnsamt är det viktigt att läraren skapar ett gott klassrumsklimat där lärare och 

elever respekterar varandra och inget svar anses vara rätt eller fel (Tjernberg 2013; 

McIntyre 2007; Hudson 2016).  
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5 Teoretisk utgångspunkt  
Denna studie har inspirerats av det sociokulturella perspektivet. Perspektivet är 

studiens teoretiska utgångspunkt och används som stöd vid analys av studiens 

resultat. Tidigare forskning om boksamtal har även tagit sin utgångspunkt i detta 

perspektiv (se bl.a. Ketch 2005; Maloch 2004; McIntyre 2007).  

 

5.1 Sociokulturellt perspektiv  
Det sociokulturella perspektivet på lärande har sin utgångspunkt i Vygotskijs 

arbete kring utveckling, lärande och språk (Säljö 2012, s. 183). En utgångspunkt 

för det sociokulturella perspektivet är att människan alltid utvecklas och 

konstruerar nya kunskaper och färdigheter i språklig interaktion med andra. Något 

som anses vara helt avgörande är kommunikationen (Säljö 2012, s. 195). I en 

språklig interaktion i form av boksamtal ges lärare och elever möjligheten att 

använda språket för att skapa och kommunicera kunskap och dela med sig av egna 

erfarenheter (Säljö 2012, s. 192). Säljö (2012) menar att språket är viktigt för att 

eleverna ska förstå sin omvärld och agera i den (Säljö 2012, s. 183–195). 

 

Inom det sociokulturella perspektivet finns några grundläggande begrepp. De 

begrepp som är viktiga för denna studie är den proximala utvecklingszonen, 

scaffolding och mediering. Ett välkänt begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet är den proximala utvecklingszonen (Säljö 2012, s. 193). Enligt det 

sociokulturella perspektivet är människan i ständig utveckling och i 

utvecklingszonen är elever mottagliga för instruktioner och förklaringar, från 

exempelvis en lärare eller en mer kunnig klasskamrat. Det är viktigt att läraren 

eller klasskamraten kommunicerar, stöttar och vägleder den lärande eleven framåt 

med hjälp av att ställa frågor. En sådan pedagogisk situation kallas för scaffolding, 

som vidare i studien benämns som stöttning. Den lärande eleven får inledningsvis 

mycket stöd som sedan avtar då den lärande eleven utvecklar den kunskapen som 

behövs. Säljö (2012) skriver: ”det man inledningsvis behöver en mer kunnig 

persons hjälp för att klara av, kan man så småningom genomföra på egen hand” 

(Säljö 2012, s. 192–194).  

 

Ett annat centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är mediering. Med 

mediering menas de verktyg eller redskap elever använder sig av för att förstå 

omvärlden och för att agera i den. Det finns två typer av redskap: språkliga och 

materiella (Säljö 2012, s. 187). Dessa begrepp ska inte skiljas åt utan snarare 

samspela med varandra och de samlas under den allmänna termen kulturella 

redskap (Säljö 2012, s. 189). Språket är ett centralt medierande redskap och ses 

som ett teckensystem eleverna kan använda sig av för att utrycka sig och fördjupa 

sin förståelse. Det är genom det talade och skrivna språket som kommunikation 

och förståelse av omvärlden skapas (Säljö 2012, s. 190).  
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6 Metod 
I detta avsnitt kommer studiens metod att presenteras. Avsnittet inleds med en 

beskrivning av min förförståelse. Därefter redogörs det för val av metod, hur 

urvalet genomförts med beskrivning av lärarna, vilka etiska aspekter som ligger till 

grund för studien samt hur datainsamlingen har bearbetats och analyserats. 

Avslutningsvis presenteras studiens tillförlitlighet och giltighet.  

 

6.1 Min förförståelse  
Hur lärare och elever tillsammans kan utveckla nya kunskaper och hur boksamtalet 

kan vara ett redskap för att utveckla läsförståelsen är något som intresserar mig.  

Den erfarenhet jag har av boksamtal har jag mött under min VFU och genom mina 

studier på grundlärarprogrammet. Därav är min kunskap om boksamtal relativt 

liten. Under min VFU har jag stött på former av boksamtal och då främst genom 

att läraren ställer frågor under eller efter högläsningen. Det var viktigt för mig att 

jag under studiens gång var medveten om min förförståelse om boksamtal för att 

förhålla mig objektiv till informanternas svar.  

 

6.2 Val av metod  
För denna studie har en kvalitativ forskningsintervju använts för att samla in data. 

Vid den kvalitativa forskningsintervjun möter forskaren informanten personligen 

och får på så vis möjlighet att ställa sina frågor direkt till informanten (Larsen 

2009, s. 26). Detta anses vara en fördel för den här studien då den syftar till att 

undersöka hur sex verksamma lärare arbetar med boksamtal i sin 

läsförståelseundervisning. Valet av metod motiveras även utifrån möjligheten att 

mer djupgående gå in på lärarnas svar under intervjuerna. Detta genom att lärarna 

fick beskriva utifrån sina tankar och erfarenheter (jfr Kvale & Brinkmann 2014, s. 

17). 

 

Mer specifikt har en halvstrukturerad intervju valts för detta arbete. Denna typ av 

intervju har en friare struktur, men har ändå en grund i ett antal frågor i en 

intervjuguide (Kvale & Brinkmann 2014, s. 165).  En intervjuguide är de 

intervjufrågor som intervjuaren utgår ifrån vid intervjutillfället. Dessa har arbetats 

fram innan intervjutillfället (Bilaga 2). Den friare strukturen gjorde det möjligt för 

mig som intervjuare att anpassa frågornas form eller ordningsföljd utifrån de 

specifika svar som lärarna gav (Kvale & Brinkmann 2014, s. 166). Genom att 

använda denna intervjuform med en friare struktur har jag haft möjlighet att ställa 

följdfrågor, vilket var viktigt för att tydliggöra oklarheter eller för att få mer 

djupgående information om läsförståelseundervisningen. Kihlström (2012) skriver 

att det är viktigt att inte ställa ledande frågor eller att styra intervjun vid kvalitativa 

intervjuer, samtidigt som min uppgift som intervjuare är att se till att samtalet 

håller sig till ämnet (jfr Kihlström 2012, s. 48).  

 

6.2.1 Utformning av intervjufrågor  
Som tidigare nämns har ett antal intervjufrågor arbetats fram och sammanställts i 

en intervjuguide (Bilaga 2). Intervjuguiden gav en översikt för intervjuns innehåll 

och intervjufrågorna (Kvale & Brinkmann 2014, s. 172). När jag konstruerade 

intervjufrågorna utgick jag från studiens syfte och frågeställningar. Viktiga 

aspekter för intervjufrågorna var att de skulle vara korta och enkla samt av öppen 

karaktär (Kvale & Brinkmann 2014, s. 176). Med en öppen fråga menas att det 
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finns flera olika svarsmöjligheter. Jag använde öppna frågor för att ge lärarna 

möjligheten att beskriva och berätta om olika fenomen och situationer utifrån sina 

tankar och erfarenheter. Mer specifikt är dessa frågor inledande frågor. Ytterligare 

en typ av fråga som använts är följdfrågor eller uppföljningsfrågor enligt Kvale & 

Brinkmann (2014, s. 176), vilket jag anser varit värdefullt under intervjuerna för 

att mer detaljerat undersöka en fråga kring ett fenomen. Under intervjuerna var det 

viktigt att ge lärarna tid att fundera och reflektera över en fråga i lugn och ro för att 

sedan delge sina tankar (Kvale & Brinkmann 2014, s. 177). Detta kunde inte 

planeras innan intervjuerna men fanns hela tiden i åtanke.  

 

6.3 Urval  
Innan urvalet genomfördes bestämde jag ett riktmärke där minst sex lärare bör 

ingå i studien. Kvale och Brinkmann (2014, s. 156) menar att antalet informanter 

som bör ingå i en intervjustudie är 15 +/– 10 till antalet, och antalet påverkas av 

den tid och de resurser som finns tillgängliga. Med en begränsad tid för studien (10 

veckor) gjorde jag bedömningen att sex lärare var rimligt för att genomföra 

intervjuer och analyser inom studiens tidsram. Antalet kan möjliggöra att jag får 

varierande beskrivningar från lärarna. Det är även viktigt för att få rikligt med 

information för att kunna besvara studiens frågeställningar, vilket Kvale & 

Brinkmann (2014, s. 156) menar är viktigt.  

 

Jag har sedan genomfört ett strategiskt urval. Med detta menas att jag som forskare 

tillfrågar ett antal informanter, lärare, som har mycket att berätta om studiens 

frågeställningar (Eriksson Barajas, Forsberg, Wengström 2013, s. 137). Syftet med 

studien var att beskriva och analysera sex verksamma lärares, i årskurs F–3, 

erfarenheter av läsförståelseundervisningen inriktat på boksamtal för att utveckla 

elevers läsförståelse. Därför är det relevant att lärare som arbetar i dessa årskurser 

ingår i studien. De sex lärare som intervjuades arbetade på lågstadiet, årskurs F–3, 

på två olika skolor som är olika stora och ligger i olika kommuner. Jag valde att 

genomföra intervjuer på olika skolor i olika kommuner för att möta lärare med 

olika erfarenheter av läsförståelseundervisningen.  

 

6.3.1 Beskrivning av lärarna     
I detta avsnitt ges en kort presentation av de lärare som ingår i studien. Med 

hänsyn till konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2016, s. 12) används fingerade 

namn samt att lärarnas arbetsplats inte nämns.  

 

Lärare 1 - Sara  

Sara är utbildad grundskolelärare för årskurs 1–7 med svenska/SO inriktning och 

speciallärare med inriktning på tal-, läs- och skrivutveckling. Sara har varit 

verksam inom yrket i ca 20 år. Hon arbetar som speciallärare där hon undervisar 

elever i årskurserna F–6. Trots att Sara arbetar som speciallärare kommer hon i 

denna studie beskriva sin tidigare undervisning som klasslärare, vilket var för ca 3 

år sedan.   

 

Lärare 2 - Johanna 

Johanna är utbildad grundskolelärare för årskurs 1–7 med svenska/SO inriktning. 

Hon har varit verksam inom yrket i ca 15 år. Johanna arbetar som klasslärare i en 

årskurs 2 som består av 23 elever. 
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Lärare 3 - Haley  

Haley är utbildad grundskolelärare för årskurs 1–7 med svenska/SO inriktning. 

Hon har varit verksam inom yrket i ca 15 år. Haley arbetar som klasslärare i en 

årskurs 3 som består av 25 elever.  

 

Lärare 4 - Madelene  

Madelene är utbildad grundskolelärare för årskurs 1–7 och har även behörighet för 

fritids, förskoleklass och förskola. Hon har varit verksam inom yrket i ca 10 år. 

Madelene arbetar som klasslärare i en årskurs 3 som består av 26 elever.  

 

Lärare 5 - Louise  

Louise är utbildad lärare och har behörighet i förskolan samt årskurserna F–6. Hon 

har varit verksam inom yrket i ca 10 år. Louise arbetar för tillfället i en 

förskoleklass som består av 15 elever.  

 

Lärare 6 - Mia  

Mia är utbildad förskolelärare och arbetar i en förskoleklass som består av 15 

elever. Hon har varit verksam inom yrket i ca 35 år.  

 

Gemensamt för alla deltagande lärare är att de under förra året, 2016, gick 

Läslyftet som är en fortbildning inom språk-, läs- och skrivdidaktik (Skolverket 

2015, s. 4).  

 

6.4 Etiska aspekter   
Jag har använt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för att vara säker på att 

jag tagit hänsyn till viktiga forskningsetiska aspekter (Vetenskapsrådet 2016). För 

att skydda individerna som medverkade i undersökningen fanns fyra huvudkrav, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2016, s. 6). Hur jag tagit hänsyn till dessa krav kommer jag 

redogöra för nedan.    

 

Informationskravet innebär att deltagarna ska informeras om studiens syfte, deras 

uppgift samt villkor för deras deltagande (Vetenskapsrådet 2016, s. 7). Studien 

uppfyller detta krav genom det informationsbrev (Bilaga 1) som deltagarna tog del 

av innan undersökningen. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen 

har möjligheten att välja om de vill medverka samt att möjligheten att när som 

helst avbryta sin medverkan utan negativa påföljder ska finnas (Vetenskapsrådet 

2016, s. 9–10). Studien har tagit hänsyn till detta krav genom att deltagarna fick 

bestämma om de ville medverka samt att informationsbrevet (Bilaga 1) 

informerade om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna i undersökningen ska vara anonyma 

(Vetenskapsrådet 2016, s. 12). Det framkom i informationsbrevet (Bilaga 1) att 

deltagarna kommer vara anonyma i studien. Detta genom att deltagarna i studien 

har fingerade namn samt att var de arbetar inte framkommer. Även detta krav har 

tillgodosetts. Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlas in enbart får 
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användas för forskningens ändamål (Vetenskapsrådet 2016, s. 14). Studien har 

tagit hänsyn till detta krav då deltagarna informerades (Bilaga 1) att materialet 

enbart kommer att användas i denna studie samt att inspelningar av intervjuerna 

raderas när arbetet är slutfört.    

 

6.5 Genomförande  
Varje intervjutillfälle startade med att jag diskuterade både allmänt och kring 

intervjuns innehåll med lärarna för att skapa en bekväm intervjusituation. Hur 

länge detta inledande samtal pågick varierade mellan alla intervjuer. Jag spelade 

sedan in de officiella intervjuerna på min iPad. Inspelningen gav mig möjligheten 

att vid senare tillfällen gå tillbaka och lyssna igen samt att jag under 

intervjutillfället kunde lyssna koncentrerat på informanten utan att behöva 

anteckna under tiden. Detta stämmer överens med Kvale och Brinkmanns (2014) 

beskrivning av dokumentering av en intervju med hjälp av ljudinspelning (Kvale 

& Brinkmann 2014, s. 218).  

 

Intervjuerna genomfördes utifrån den intervjuguide som konstruerats innan 

intervjutillfället (se Bilaga 2). Alla lärare i min studie har svarat på intervjuguidens 

tio frågor. Det som har varierat mellan intervjuerna är antalet följdfrågor som 

ställts till lärarna och detta berodde på hur utförligt de svarade på grundfrågan 

samt om något behövde förtydligas.  

 

Studiens sex intervjuer genomfördes alla på lärarnas arbetsplats, antingen inne i 

klassrummet eller i ett mindre undervisningsrum. Intervjuerna pågick mellan 20 

och 40 minuter. Fyra intervjuer genomfördes efter att eleverna slutat för dagen 

medan de andra två genomfördes under sista lektionen då lärarna alternerade 

mellan att intervjuas och ta hand om elevgruppen. Under den senare av dessa två 

intervjuer pausades inspelningen vid ett tillfälle, annars förekom inga 

störningsmoment under intervjuerna och jag upplevde att lärarna inte kände sig 

stressade eller pressade under intervjutillfället.  

 

6.6 Databearbetning och analysmetod  
När studiens sex intervjuer genomförts transkriberades det material som spelats in. 

Detta för att lättare kunna hantera materialet och få en överblick inför vidare 

analys (Kvale & Brinkmann 2014, s. 220). Språket skrevs fram med mer formell 

karaktär i det transkriberade materialet. Detta för att intervjuerna inte ska 

analyseras utifrån språket utan innehållet.  

 

När en vetenskaplig analys genomförs bryter forskaren ner det insamlade 

materialet i mindre delar för att sedan undersöka varje del för sig (Eriksson 

Barajas, Forsberg, Wengström 2013, s. 163). Delarna skapar därefter en ny helhet. 

Den analysmetod som används för denna studie är en innehållsanalys. Syftet med 

denna analys är att forskaren utifrån mönster och samband i materialet identifierar 

likheter och skillnader (Larsen 2009, s. 101). Analysarbetet inleddes med att det 

transkriberade materialet lästes flera gånger för att det insamlade materialet skulle 

förstås. Därefter genomfördes en datareduktion där onödiga data sorterades bort 

(Larsen 2009, s. 98). Den information som var relevant för att besvara studiens 

frågeställningar markerades med en färg i texten. Exempelvis markerades 

information som behandlade boksamtal i undervisningen med grön färg och 
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information om viktiga faktorer för boksamtalet med rött. Vidare i analysarbetet 

arbetade jag med lärarnas svar och formulerade om dem till kortare meningar för 

att lättare kunna hantera och analysera dessa (Kvale & Brinkmann 2014, s. 241–

246). Därefter skapade jag en tabell för att få en överblick av materialet (Larsen 

2009, s. 97). I en kvalitativ rapport är det inte vanligt att arbetsredskapet redovisas 

(Larsen 2009, s. 97), vilket valts bort även i detta arbete. I bilaga 3 presenteras ett 

exempel på de tabeller som jag använde vid analysarbetet.  

 

6.7 Giltighet och tillförlitlighet   
Med validitet menas studiens relevans eller giltighet vilket handlar om man får 

svar på frågeställningarna (Larsen 2009, s. 80). Författaren menar att det är lättare 

att uppnå hög validitet vid kvalitativa undersökningar för att forskaren har 

möjlighet att göra ändringar under arbetets gång, exempelvis att ställa följdfrågor. 

Jag har tidigare nämnt att intervjufrågorna utformades med hänsyn till studiens 

syfte och frågeställningar. På så vis kunde jag säkerställa att frågorna behandlade 

det jag behövde få svar på. Jag kontrollerade och omarbetade intervjufrågorna 

noggrant innan lärarna intervjuades. Genom att öppna frågor användes fanns 

möjligheten till att ställa följdfrågor till lärarna om något behövde förtydligas eller 

beskrivas ytterligare. Med noggrant arbete har jag strävat att uppnå en hög 

validitet. Under intervjuerna hade jag detta i åtanke och kontrollerade så att alla 

intervjufrågor besvarades.  

 

Med reliabilitet menas att studien är tillförlitlig. Och det vill säga hur noggrant 

arbetet har utförts (Larsen 2009, s. 81). Metod, urval, data och analysarbete för 

denna studie har genomförts noggrant och beskrivs på ett tydligt sätt för att 

fastställa att studien är tillförlitlig. Det kan vara svårt att uppnå en hög reliabilitet 

när intervju används som undersökningsmetod då lärarna kan påverkas av 

situationen och intervjuaren. Lärarna kan då anpassa svaret utifrån det den tror att 

intervjuaren vill veta (Larsen 2009, s. 27). Jag hade detta i åtanke och förberedde 

lärarna för att minska risken. Intervjuguiden mailades till lärarna dagen innan 

intervjun. Intervjuerna genomfördes på samma sätt och utifrån samma 

intervjuguide. För att undvika ledande frågor bestod intervjuguiden av öppna 

frågor som gav lärarna möjlighet att beskriva utifrån egna erfarenheter. I åtanke 

fanns även att intervjuerna skulle genomföras på en ostörd plats. Intervjumaterialet 

har behandlats noga för att inte blanda ihop vem som har sagt vad, vilket ökar 

möjligheten för en hög reliabilitet (Larsen 2009, s. 81). Vidare har materialet 

spelats in vilket gav mig möjligheten att lyssna på intervjuerna flera gånger för att 

försäkra mig om att jag uppfattat alla intervjusvar rätt.  
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7 Resultat  
I detta avsnitt kommer materialet från studiens sex intervjuer att presenteras. 

Resultatet presenteras utifrån studiens två frågeställningar: Hur beskriver lärarna 

att de använder boksamtal i läsförståelseundervisningen? Vad beskriver lärarna 

är viktiga faktorer för att boksamtalet ska bidra till att utveckla elevernas 

läsförståelse?   

 

7.1 Boksamtal i läsförståelseundervisningen  
Lärarna i studien beskriver att de arbetar med boksamtal i undervisningen. Lärarna 

beskriver att de med utgångspunkt i olika böcker arbetar med för- och 

efteraktiviteter där de tillsammans med eleverna arbetar med olika lässtrategier. De 

boksamtal som lärarna beskriver sker utifrån böcker som högläses. Gemensamt för 

lärarna i studien är att de arbetar med materialet En läsande klass och använder då 

främst dess läsfixare. Lärarna berättar att de inte arbetar utifrån metodens 

studiehandledning utan att de ibland kan ta idéer därifrån men att fokus är att 

arbeta med lässtrategierna. I arbetet med lässtrategierna beskriver lärarna att de 

arbetar tillsammans med eleverna där de bl.a. förutspår händelser, sammanfattar, 

pratar om problem samt huvudpersoner. Lärarna beskriver att metodens läsfixare 

kan vara ett roligt sätt att arbeta med lässtrategier, men det är viktigt att eleverna 

lär sig strategiernas riktiga namn, exempelvis behandlar spågumman 

förståelsestrategin att förutspå.  

 

Alla lärare i studien beskriver att de dagligen högläser för eleverna och att 

högläsningen är ett bra sätt att starta boksamtal på. Sara berättar att boksamtal är 

ett roligt arbetssätt där lärare och elever får arbeta tillsammans och att det är 

viktigt att göra det med de yngre eleverna.  

 

Mia och Haley beskriver hur de arbetar med boksamtal kring texter där lärare och 

elever tillsammans tränar på att utveckla olika lässtrategier.  

 
Vi pratar om texten för att exempelvis träna inferenser ”vad kunde de mena 

nu?”, ”vilket hus bodde han i?”, ”varför vet vi att han bodde i det huset?” 

osv. Men även utifrån de andra läsfixarna (Mia). 

 
Vi pratar innan vad vi tror kommer hända men stannar inte upp så mycket 

under läsningen. Men däremot efter sen så sammanfattar vi, pratar om 

problemen, huvudpersoner och vad de råkar ut för (Haley). 
 

De övriga lärarna i studien beskriver sitt arbete på liknande sätt. Sara är den som 

beskriver sin undervisning mest utförligt och är den enda läraren som tar upp 

betydelsen av att använda boksamtal i flera ämnen än enbart svenska.  

 
Jag har arbetat aktivt med En läsande klass och dess lässtrategier. Jag 

jobbade då väldigt aktivt med varje läsfixare. Sen jobbade jag med dessa i 

både SO och NO undervisningen så att läsförståelsen blev ett naturligt inslag 

i undervisningen. Vi arbetade med att titta på rubriker, bilder, läser 

bildtexter, kanske arbetar med förförståelse genom att se en film eller 

berättar någonting för att förstå. Jag kollar också vad eleverna redan vet. Jag 

uppmärksammar eleverna att stanna upp vid ord som är svåra att förstå och 

att de verkligen vågar fråga om de inte förstår (Sara). 
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Lärarna anser att det är viktigt att arbeta med lässtrategier för att ge eleverna olika 

redskap för att förstå textinnehållet. Med utgångspunkt i böcker som högläses 

beskriver lärarna att de tillsammans med eleverna kan arbeta före, under och efter 

läsningen. Detta genom att kommunicera runt tankar, känslor och frågor samtidigt 

som lärare och elever använder lässtrategierna.  

 
De olika läsfixarna kan användas både före, under och efter läsningen (Sara). 

 

En vanligt förekommande aktivitet före läsningen är att förutsäga vad boken 

kommer att handla om. Lärare och elever samtalar innan läsningen runt olika 

tankar och idéer som deltagarna har.  

 
När vi tar fram en ny bok tittar vi på framsidan och pratar om vad vi tror att 

den kommer handla om (Johanna). 

 
När vi arbetar före läsningen är vi spågummor och gissa vad som ska hända 

utifrån en titel eller en rubrik på ett kapitel eller en bild osv. (Haley). 
 

Under läsningen sker minst aktiviteter men enligt lärarna förekommer det ibland. 

Johanna, Haley och Madelene beskriver att det är viktigt att inte arbeta för mycket 

med alla böcker. Ibland är det värdefullt att bara fokusera på berättelsen och 

läsupplevelsen där eleverna får lyssna och slappna av. När aktiviteter förekommer 

under läsningen beskriver lärarna att de arbetar med att synliggöra olika tankesätt. 

Nedan beskriver Sara och Louise hur de arbetar under läsningen.  

 
När vi arbetar med att läsa mellan raderna så kan jag säga ”att här fick vi en 

ledtråd och lite senare här får vi en annan ledtråd, kan det här hjälpa oss att 

förstå? Jag tycker det är viktigt att jag som lärare försöker modellera och 

visa för eleverna hur de kan tänka under tiden de läser. Jag försöker 

synliggöra hur jag tänker eller hur man skulle kunna tänka och vad det är 

som gör att jag förstår (Sara). 

 
Det är viktigt att jag visar eleverna hur de kan tänka. Exempelvis tycker jag 

det är viktigt att lära eleverna att läsa om igen. Under tiden jag läser kan jag 

säga: ”Men, nu fattar inte jag… nu måste jag ta om det här stycket så jag vet 

vad jag läser” (Louise). 
 

Louise förklarar vidare hur hon använder sin röst under tiden hon läser och visar 

eleverna hur hon tänker. Hon använder sig av pauser och tonläge men även olika 

gester för att förstärka sina uttryck. Hon fortsätter att prata om att lära eleverna 

läsa om igen och beskriver att när hon högläser för eleverna och kommer fram till 

något som är svårt att förstå gör en paus, funderar, tittar upp i taket eller kliar sig i 

huvudet för att visa att här var det svårt att förstå. På så vis menar Louise att hon 

förstärker både läsupplevelsen och förståelsen. Efter läsningen beskriver lärarna att 

de arbetar med olika aktiviteter som exempelvis att sammanfatta, gå igenom olika 

händelser eller att förutsäga vad som kommer hända i nästa kapitel. Efter läsningen 

arbetar lärarna även med lässtrategin konstnären.  
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Efter läsningen brukar jag arbeta med konstnären. Eleverna får då måla de 

inre bilderna som de såg under tiden de lyssnade på berättelsen (Mia).  

 

Hur klassen utformas i form av helklass, mindre grupper eller par varierar mellan 

de olika lärarna. Att arbeta med boksamtal i helklass är det vanligaste arbetssättet. 

Mia och Louise beskriver att de oftast arbetar med boksamtal i helklass då de 

redan har en liten klass bestående av 15 elever. Även Madelene och Johanna 

beskriver att boksamtalet sker i helklass. De har möjlighet att dela klassen i mindre 

grupper men det förekommer sällan. Madelene förklarar att boksamtalen i mindre 

grupp måste vara strukturerat och välplanerat. Hon förklarar vidare att hon vill 

hinna med att se alla elever och att det inte är möjligt i den stora elevgruppen hon 

har. Hon säger att med en gedigen planering skulle det fungera bättre men att det 

saknas tid. Johanna beskriver att hennes boksamtal även förekommer i helklass 

och beskriver att eleverna behöver en samtalsledare.  

 
De behöver ha en ledare som gör det, som leder det samtalet, det är väl det 

som har brustit lite när jag inte har någon annan med mig i klassrummet som 

kan hjälpa till att leda de samtalen. Tyvärr är det inte så att jag kan sätta mig 

med fem stycken och resten gör sitt, det funkar inte. Därför sker det mer i 

helklass och då blir det utifrån böcker som jag högläser (Johanna). 

 

Haley beskriver att de samtalar kring böcker och att de sker både i helklass, mindre 

grupper och par. För att boksamtalen mellan elever i mindre grupper eller par ska 

flyta på bra beskriver Haley att hon använder lappar eleverna kan använda för att 

boksamtalet ska gynnas och flyta på bra.  

 
När eleverna läser själva använder jag lappar med frågor på som utgår från 

läsfixarna och En läsande klass. Det är ett nyttigt hjälpmedel för att starta 

samtal och diskussioner mellan eleverna. Det kan exempelvis vara ”vad såg 

du för inre bilder?”, ”vad hände i texten du läste?” eller ”var det något som 

var otydligt i texten?” (Haley).  

 

Louise och Sara beskriver att de i stunden då en elev har läst klart en bok kan ha 

ett litet samtal kring boken för att få kunskap om eleven har förstått det lästa. Detta 

genom att ställa några frågor kring innehållet och titta på lite bilder i boken. 

Eleven kan sedan få ge ett boktips till resten av klassen direkt för att kunna 

förmedla den känsla boken gav. Sara menar att det är viktigt med både planerade 

och spontana boksamtal. 

 

Sammanfattningsvis framgår det att lärarna i studien beskriver att de arbetar med 

boksamtal i undervisningen. Lärarna beskriver att de genom tydliga förklaringar 

och beskrivningar av lässtrategier visar hur eleverna kan använda dessa strategier 

för att förstå textens innehåll. Detta sker före, under och efter högläsningen. 

Utifrån lärarnas beskrivningar framgår det att de arbetar med boksamtal i olika 

former och att helklassundervisningen är vanligast. Men det är några lärare som 

tycks arbeta med boksamtal i mindre grupper eller par.   

 

7.2 Viktiga faktorer för boksamtalet 
För att elevers läsförståelse ska utvecklas nämner lärarna ett antal viktiga faktorer 

som de behöver ha vetskap om i undervisningen. Sara, Johanna, Mia och Louise 
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beskriver att det är viktigt att elever har ett gott ordförråd, kan göra inferenser och 

kan knyta an till egna erfarenheter. Madelene säger att läsfixarna i sig är viktiga 

faktorer för att läsförståelse ska utvecklas. Lärarna beskriver att de i boksamtalet 

kan arbeta med dessa faktorer genom att ställa frågor, samtala, diskutera och 

resonera utifrån sina egna och elevernas tankar för att utveckla läsförståelse.  

 
Jag tycker att läsfixarna i sig är viktiga faktorer. Jag använder mig av dessa 

lässtrategier i undervisningen för att ge eleverna redskap till att förstå en 

text. Varje läsfixare står för en viktig faktor och genom att arbeta med dessa 

i form av samtal och frågor får eleverna tänka på ett djupare plan 

(Madelene).  
 

Genom boksamtal kring olika böcker menar lärarna i studien att de kan arbeta med 

dessa faktorer för att utveckla elevers läsförståelse.  Högläsningen är även en 

viktig faktor för boksamtalet. Sara beskriver att lärare med hjälp av 

högläsningsböcker kan genomföra boksamtal och arbeta med olika lässtrategier. 

Vid högläsningen anser lärarna i studien att bokvalet är viktigt för att intressera 

eleverna. Lärarna beskriver att det är vanligt att de utgår ifrån elevgruppen och 

deras intressen när de väljer böcker. Johanna, Haley, Sara och Madelene väljer ofta 

högläsningsböcker tillsammans med eleverna medan Mia och Louise väljer själva 

böcker till högläsningen. 

 
För då kan de oftast ta till sig en bok som är på en lite högre nivå. Så att de 

faktiskt kan ta sig an en bok som skulle vara lite svår att läsa på egen hand 

(Johanna). 

 

Som tidigare nämnts arbetar lärarna i studien utifrån materialet En läsande klass. 

Lässtrategierna presenteras som olika karaktärer vilket kan vara ett roligt och 

kreativt arbetssätt för eleverna att lära sig använda dessa under tiden de läser 

menar Mia. Sara menar att det är viktigt att göra arbetet tillsammans med eleverna 

i årskurs F–3 där läraren leder eleverna framåt genom att visa olika sätt att tänka 

på.  Ytterligare en viktig faktor är läraren. Lärarna i studien förklarar att läraren 

har en betydelsefull roll i boksamtalet.  

 
Det är viktigt att jag som lärare är en modell och en förebild för eleverna så 

att deras intresse väcks (Madelene).  

 

Det är viktigt att jag som lärare är tydlig i min undervisning genom att 

återkoppla, repetera, visa, och stötta eleverna i arbetet med olika lässtrategier 

(Johanna). 

 
Det är viktigt att jag som lärare samtalar och pratar mycket och är tydlig när 

jag gör det. Det är viktigt att hela tiden återkoppla, stanna upp och fundera 

runt de olika lässtrategierna (Haley).  
 

Haley och Louise menar att det är viktigt att ge eleverna tid. De framhåller tiden 

som väsentlig både långsiktigt och kortsiktigt. Haley beskriver ett långsiktigt 

arbete där det är viktigt att eleverna får en grundläggande förståelse först och att 

man då först och främst bara pratar om textens innehåll. När den grundläggande 

förståelsen sedan sitter kan man gå vidare och arbeta med en djupare förståelse. 
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Louise beskriver ett kortsiktigt arbete under exempelvis ett lektionstillfälle. Hon 

berättar att det ofta är så att eleverna bara slänger ur sig ett svar under lektionen 

och då slutar de andra eleverna att tänka och reflektera kring den fråga läraren 

ställt. Elever behöver få tid till att tänka efter och förstå att det inte alltid behöver 

gå så fort menar Louise.  

 
Det är viktigt att ge eleverna tid. Att inte gå för fort fram (Haley). 

  

Tid tänker jag, att de måste få tid att tänka efter och att det inte behöver gå så 

fort (Louise). 
 

Louise vidareutvecklar sitt svar och beskriver att hon tycker det är viktigt att skapa 

ett klassrumsklimat där det är okej att säga vad man tycker och tänker.  

 
Att försöka få det klimatet att alla får tänka, tro och dra slutsatser på sitt sätt 

där inget är rätt eller fel (Louise). 
 

Madelene förklarar att samspelet mellan lärare och elever är viktigt för att skapa 

goda boksamtal. Hon sammankopplar det med tiden Haley beskriver och 

klassrumsklimatet Louise beskriver.  

 
För ett gynnsamt och bra boksamtal är det viktigt att deltagarna samspelar 

och diskuterar kring olika tolkningar, tankar, känslor, frågor, svåra ord, egna 

erfarenheter m.m. för att lära sig något nytt. Det gäller att jag får eleverna att 

förklara och resonera kring sina tankar och göra alla delaktiga (Madelene).  

 

Lärarna menar att läsmiljön kan användas för att väcka elevers intresse för läsning 

och samtal. En myshörna eller vrå där en fåtölj eller soffa finns tillgänglig kan vara 

gynnsamt för en läsupplevelse som kan leda till samtal menar Sara, Johanna, 

Haley Madelene och Louise. Läsmiljön kan även användas för att skylta böcker 

och göra dem lättillgängliga för att väcka elevers intresse. Louise, Mia och 

Johanna använder tavellister eller whiteboardtavlan för att visa upp olika böcker.   

 
Jag försöker skylta mycket med böcker för att öka elevernas intresse. Både 

framme på tavlan och på tavelhyllorna. Det är viktigt att jag skyltar olika 

typer av böcker, faktaböcker, skönlitteratur, kartböcker m.m. (Johanna). 

 

Sammanfattningsvis har det utifrån lärarnas beskrivningar framkommit ett antal 

viktiga faktorer för att skapa effektiva boksamtal. Högläsningen anses vara en 

viktig faktor och det är något som alla lärare i studien arbetar med. I boksamtal 

utifrån högläsningsböcker kan lärare arbeta med ett antal viktiga faktorer genom 

att ställa frågor, samtala och diskutera för att utveckla elevernas läsförståelse. 

Bokvalet är viktigt för att ge eleverna möjligheten att ta till sig en bok på en högre 

nivå. Utifrån högläsningsboken kan lärare arbeta med olika lässtrategier som 

utvecklar elevens läsförståelse. Detta genom att läraren tydligt undervisar 

eleverna genom att visa och modellera hur elever kan använda olika lässtrategier 

och tänka för att förstå när de läser. Tid, samspel och klassrumsklimat anses vara 

betydelsefullt för att synliggöra alla elever, att det är okej att säga och tycka olika 

samt att det inte behöver gå så fort. Avslutningsvis nämns läsmiljön som en viktig 
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faktor för att gynna boksamtalet genom att läsningen sker i en myshörna eller att 

böcker skyltas för att väcka elevernas intresse.    
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7.3 Analys av resultat  
I detta avsnitt analyseras resultatet utifrån det sociokulturella perspektivet, vilket är 

studiens teoretiska utgångspunkt. Analysen är uppdelad utifrån studiens två 

frågeställningar: Hur beskriver lärarna att de använder boksamtal i 

läsförståelseundervisningen? Vad beskriver lärarna är viktiga faktorer för att 

boksamtalet ska bidra till att utveckla elevernas läsförståelse?   

 

7.3.1 Boksamtal i undervisningen 
Lärarnas beskrivningar visar att de arbetar med boksamtal i undervisningen där de 

får möjlighet att samspela och kommunicera tillsammans med eleverna för att nya 

kunskaper ska utvecklas (jfr Säljö 2012, s. 195). Lärarna beskriver i intervjuerna 

ett socialt samspel där lärare och elever tillsammans får samtala om tankar, 

känslor, frågor, egna erfarenheter osv. kring textens innehåll. Detta stämmer 

överens med det Säljö (2012, s. 192) skriver om. 

  

Lärarna beskriver att de är tydliga i sin undervisning av lässtrategier, vilket är ett 

mönster utifrån analysen. Utifrån böcker som högläses förklarar och visar lärarna 

olika lässtrategier och tankesätt som eleverna kan använda sig av när de läser för 

att förstå textens innehåll och detta genom rikliga samtal vid olika aktiviteter som 

sker före, under och efter läsningen, vilket är i enighet med Säljös (2012, s. 192–

194) beskrivning av stöttning där läraren vägleder eleverna så att de ska utvecklas 

genom att rikligt kommunicera med dem. Lärarna beskriver att de genom att arbeta 

med att repetera, återkoppla och utveckla användningen av lässtrategier genom att 

samtala och fråga eleverna hjälper dem att utvecklas inom sin utvecklingszon och 

förstå på en djupare nivå (Säljö 2012, s. 193). Boksamtalet kännetecknas av ett 

socialt samspel där lärare och elever tillsammans får utveckla nya kunskaper (Säljö 

2012, s. 195). I detta samspel visar lärarnas beskrivningar att olika medierande 

redskap används för att eleverna ska tillägna sig en förståelse (Säljö 2012, s. 187). 

De redskap lärare och elever använder sig av i boksamtalet är både språkliga och 

materiella. Utifrån tankar, åsikter och frågor i boksamtalet beskriver lärarna att de 

använder olika ord, begrepp och lässtrategier som blir sociala redskap för 

textinnehållet ska förstås i boksamtalet. Ett materiellt redskap som lärarna 

beskriver att de använder i boksamtalet är boken som samtalet utgår ifrån (jfr Säljö 

2012, s. 189).  

 

En skillnad som synliggörs i resultatet är på vilket sätt boksamtalet utformas, om 

det sker i helklass, mindre grupper eller par. Här beskriver lärare att de vill få 

möjlighet att se alla elever för att utmana dem på sin nivå (Säljö 2012, s. 193). 

Medan en annan lärare beskriver att eleverna får mer utrymme i det enskilda 

samtalet och ges redskap i form av papperslappar för att utvecklas ytterligare 

(Säljö 2012, s. 193, 189).  

 

7.3.2 Viktiga faktorer för boksamtalet  
Analysen synliggör, utifrån lärarnas beskrivningar, ett antal viktiga faktorer för att 

skapa ett effektivt boksamtal. Resultatet visar att högläsningen som boksamtalen 

utgår ifrån är en viktig faktor. Säljö (2012) beskriver olika sociala och materiella 

redskap (Säljö 2012, s. 187, 189, 192–194). Utifrån lärarnas beskrivningar ser jag 

högläsningsboken som ett materiellt redskap som används för att eleven ska få en 

förståelse för textinnehållet. Medan lärarna beskriver att de under högläsningen 
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använder sig av och arbetar med ord, begrepp och lässtrategier, vilket jag ser som 

språkliga redskap som används för att eleven ska få en förståelse för textinnehållet.  

 

Analysen visar att lärarna anser att läraren och det sociala samspelet som sker vid 

boksamtal är ytterligare viktiga faktorer. Ett samband jag ser i lärarnas beskrivning 

av undervisningen är att de använder sig av stöttning och vägleder eleverna 

kontinuerligt i boksamtalen (Säljö 2012, s. 192–194). Några lärare berättar att det 

är viktigt att eleverna får tid att fundera, reflektera och bearbeta sina svar, och att 

det alla gånger inte behöver gå så fort. De menar att eleverna ska fundera på olika 

sätt att utrycka sig på för att de ska förstå. Med detta drar jag paralleller till Säljös 

(2012, s. 187, 189) medierande redskap. Språket är ett centralt medierande redskap 

inom det sociokulturella perspektivet (Säljö 2012, s. 190) och språket beskrivs av 

lärarna vara centralt för boksamtal. Resultatet med grund i lärarnas beskrivningar 

visar att eleverna får möjlighet att utvecklas ytterligare när de får dela med sig och 

lyssna på olika erfarenheter. Detta blir en form av stöttning då eleverna får lära sig 

av varandra, mer kompetenta kamrater (Säljö 2012, s. 192–194). Ytterligare en 

viktig faktor som kan utläsas i lärarnas beskrivningar är att läraren behöver ha 

kunskap om är ett antal faktorer som påverkar elevens utveckling av läsförståelse. 

Dessa är ordförråd, förkunskaper och inferenser. Lärarna beskriver att de i 

boksamtalet kan arbeta med dessa faktorer och genom att använda olika 

lässtrategier för att utveckla läsförståelsen hos eleverna.  

 

När läraren utgår från elevernas kunskaper ges de möjligheten att utvecklas inom 

sin utvecklingszon (Säljö 2012, s. 193). Några lärare i studien anger att de väljer 

högläsningsböcker tillsammans med eleverna och att de väljer böcker som är på en 

något högre nivå än eleverna själva skulle klara av att läsa. Genom att välja böcker 

på en högre nivå utmanas eleverna och för att de ska utvecklas är det viktigt att 

läraren stöttar och vägleder eleven genom att kommunicera och ställa frågor (Säljö 

2012, s. 192–194). Detta för att träna på olika lässtrategier för att förstå 

textinnehållet, vilket är ett sätt lärarna i studien beskriver att de arbetar på.  
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8 Diskussion 
Syftet med studien är att beskriva och analysera sex verksamma lärares, i årskurs 

F–3, erfarenheter av läsförståelseundervisningen inriktat på boksamtal för att 

utveckla elevers läsförståelse. Syftet preciseras i följande frågeställningar:   

 

 Hur beskriver lärarna att de använder boksamtal i 

läsförståelseundervisningen? 

 Vad beskriver lärarna är viktiga faktorer för att boksamtalet ska bidra till 

att utveckla elevernas läsförståelse?   

 

I detta avsnitt kommer studiens metod att diskuteras utifrån de val som genomförts 

samt att studiens resultat diskuteras i förhållande till tidigare forskning.  

 

8.1 Metoddiskussion  
För denna studie valde jag att använda mig av en kvalitativ intervju som 

forskningsmetod för att besvara studiens frågeställningar. Jag anser att metodvalet 

är fördelaktigt för studien därför att jag kunde träffa lärarna och ställa frågor direkt 

till dem. Under intervjuerna gavs lärarna möjligheter att beskriva utifrån sina 

tankar och erfarenheter (jfr Kvale & Brinkmann 2014 s. 17). Ytterligare en styrka 

är att jag använde en halvstrukturerad intervju, vilket gjorde det möjligt att gå mer 

på djupet berörande lärarnas svar genom att ställa följdfrågor, vilket ökar studiens 

validitet. Däremot kan det vara en svaghet att intervjuerna som genomfördes inte 

kompletterades med observationer av lärarnas undervisning, vilket kallas för 

metodtriangulering (Larsen 2008, s. 28). En kombination av intervjuer och 

observationer kunde ha lett till högre reliabilitet. Men på grund av den korta 

tidsramen för studien (10 veckor) var detta inte möjligt att genomföra.  

 

Jag har använt ett strategiskt urval för att tillfråga lärare som har mycket att berätta 

rörande studiens frågeställningar (Eriksson Barajas, Forsberg, Wengström 2013, s. 

137). Jag upplever att det inte var svårt att få tag på lärare då sex stycken 

tillfrågades att delta i studien, vilket alla vid första kontakten ville göra. Jag 

upplever det vara tillräckligt med de sex lärare som ingår i studien för att besvara 

studiens frågeställningar (Kvale & Brinkmann 2014, s. 156). De lärare som deltog 

i studien har lång yrkeserfarenhet, ca 10–35 år. Spridningen av lärarnas 

yrkeserfarenhet kunde anses vara en styrka för min studie därför att lärarna kunde 

ge varierade beskrivningar på hur boksamtal genomfördes utifrån deras varierade 

erfarenheter och olika synsätt. Men någon större variation av olika synsätt kom 

inte till uttryck under intervjuerna. Lärarna i min studie arbetar på ett likartat sätt 

vilket gjorde att deras svar i stort sett var samstämmiga. Beroende på hur utförligt 

lärarna beskrev sin undervisning vid intervjuerna ställdes olika följdfrågor. Något 

jag kunnat göra annorlunda är att jag kunde ha efterfrågat fler konkreta exempel 

där lärarna får beskriva olika lektioner, samt ställt fler följdfrågor om lärarna 

någon gång stöter på svårigheter och hur de agerar då. Trots detta anser jag att jag 

utifrån lärarnas svar och beskrivningar vid intervjuerna har fått tillräckligt med 

material för att besvara studiens frågeställningar.  

 

Dagen innan intervjun genomfördes mailades intervjuguiden (Bilaga 2) till läraren. 

Detta kan anses vara en svaghet eftersom läraren hade möjlighet att förbereda sina 

svar och sedan under intervjun anpassa svaret till det läraren trodde att jag vill veta 
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(Larsen 2009, s. 97). Trots detta anser jag att det var en fördel att skicka ut 

intervjuguiden innan då jag konstruerade öppna intervjufrågor som efterfrågade 

lärarens beskrivning av undervisningen utifrån egna erfarenheter. När intervjuerna 

genomfördes följdes intervjuguiden och jag såg till så att alla frågor besvarades. 

Intervjuerna spelades in och gjorde det möjligt att vid ett senare tillfälle lyssna på 

intervjuerna igen. En styrka med att intervjuerna spelades in var att lärarna kunde 

citeras ordagrant i resultatet. Inspelningen minskade möjligheten att göra 

snedvridna tolkningar vilket jag anser är ytterligare en styrka för att redovisa ett 

reliabelt resultat.    

 

Inspelningarna transkriberades för att skapa en helhetsbild och grund till 

analysarbetet (Kvale & Brinkmann 2014, s. 220; Larsen 2009, s. 98). 

Transkriberingen och analysarbetet var tidskrävande men anses vara värdefullt för 

att upptäcka mönster i lärarnas svar. Genomförandet av analysarbetet i flera olika 

steg anses vara värdefullt för denna studie och styrkan var de tabeller som tydligt 

påvisade mönster i lärarnas uttalanden. Detta anses vara betydelsefullt för att 

sammanställa ett reliabelt resultat.  

 

8.2 Resultatdiskussion  
Min studie och den tidigare forskningen visar att boksamtal är ett sätt som bidrar 

till att utveckla elevers läsförståelse (Jönsson 2007; Hadjioannou & Loizou 2001; 

Ketch 2005; Maloch 2010; McIntyre 2007; Varga 2013; Spörer m.fl. 2009; 

Reichenberg & Emanuelsson 2014). Min studie indikerar att högläsningen är ett 

redskap, som framställs av lärarna, som kan användas som ingång till boksamtal 

där läraren undervisar elever under tiden hon läser och samtalar. Forskning visar 

att lyssna till berättelser är ett sätt för eleverna att utveckla sin läsförståelse (Fox 

2013, s. 4). I boksamtalet får lärare och elever samtala om olika tankar, tolkningar, 

känslor, frågor och erfarenheter för att skapa ny kunskap och förståelse 

tillsammans med andra utifrån de böcker klassen läser (Chambers 2011, s. 141; 

McIntyre 2007, s. 610).  

 

Min studie visar att lärare arbetar med aktiviteter före, under och efter läsningen. 

Tidigare forskning visar att dessa aktiviteter med fördel kan behandla olika 

lässtrategier som eleverna kan använda för att förstå texten (Johnston 2016; 

McIntyre 2007; Hadjioannou & Loizou 2011; Dobson Scharlach 2008). Utifrån 

lärarnas beskrivningar i min studie visar det sig att aktiviteter som genomförs före, 

under och efter läsningen kan vara gynnsamma för att skapa ett effektivt 

boksamtal. Lärarna beskriver att de i boksamtalet visar eleverna användningen av 

olika lässtrategier genom att samtala och ställa frågor för att utveckla elevers 

läsförståelse. Forskning visar att det är lämpligt att arbeta med olika aktiviteter 

under högläsningen, men att det ibland är viktigt att enbart fokusera på 

läsupplevelsen (Fox 2013, s. 7). Lärarna i studien menar att det ibland är värdefullt 

att fokusera på berättelsen och läsupplevelsen och framhåller vikten av att eleverna 

bara får lyssna och slappna av. Kan det vara något som är gynnsamt för 

läsförståelsen? Att enbart få lyssna till lärarens högläsning kan möjligtvis medföra 

att eleverna efter en tids arbete med olika lässtrategier kan använda dem och förstå 

textinnehållet när läraren läser utan att göra avbrott i texten. Och det skulle 

möjligtvis kunna leda till att eleverna befäster kunskapen om de olika 

lässtrategiernas användning för att förstå textinnehållet.    
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Forskning visar att det är viktigt hur läraren formulerar sina frågor vid 

boksamtalet och att lärare bör använda sig av öppna frågor där inte rätt svar 

efterfrågas och undvika frågor som efterfrågar ett korrekt svar (Chambers 2011, s. 

179; Hadjioannou & Loizou 2011, s. 64–65). Hadjioannou och Loizou (2011) 

beskriver tre typer av boksamtal. Äkta boksamtal där läraren och eleven är 

delaktiga och ska tillsammans tänka och diskutera för att skapa mening i bokens 

innehåll. Redogörande boksamtal där läraren inleder samtalet och eleven ger 

respons. Besvärande boksamtal där läraren har svårt att få med sig eleverna och de 

ger ofta korta svar på lärarens frågor och verkar uttråkade. Utifrån lärarnas 

skildringar av boksamtal i min studie kan jag inte härleda dessa till någon speciell 

typ av boksamtal. Lärarna nämner inte betydelsen av öppna frågor eller vilka 

frågor de använder sig av i boksamtalet. Kan detta bero på lärarnas yrkeserfarenhet 

och att frågornas karaktär vid boksamtalet möjligtvis är något som lärarna tar för 

givet? Utifrån lärarnas beskrivningar av de boksamtal som sker i undervisningen 

kan jag självklart dra slutsatser angående frågornas karaktär. Men jag blir 

samtidigt fundersam varför lärarna inte beskriver betydelsen av vilken karaktär 

frågorna har för att skapa ett gynnsamt boksamtal.  Med hänsyn till språket som 

medierande redskap kan det anses vara viktigt att lärare är medvetna om vilka 

typer av frågor som används vid boksamtalet. Detta för att eleverna ska lära sig att 

använda språket för att uttrycka sig och fördjupa sin förståelse för ett textinnehåll 

(jfr Säljö 2012, s. 187 & 190). För att eleverna ska lära sig använda språket på ett 

funktionellt sätt blir det viktigt att läraren vägleder eleverna i boksamtalet och 

stöttar dem att använda språket för att uttrycka sig. Detta genom att kommunicera 

med eleven och ställa olika typer av frågor (jfr Säljö 2012, s. 192–194). Möjligtvis 

kan olika frågor leda till att eleverna utvecklar fördjupade kunskaper, men 

forskning har visat att äkta boksamtal med öppna frågor är mest effektiva för att 

utveckla läsförståelsen (Hadjioannou & Loizou 2011, s. 53). Genom att arbeta på 

ett sådant sätt utvecklas eleven i enighet med den proximala utvecklingszonen 

(Säljö 2012, s. 192–194).  

 

Min studie indikerar att lärarens roll i boksamtalet är viktig. Analysen av studiens 

resultat visar att lärarna tycker det är viktigt att de modellerar, stöttar och visar 

eleverna genom att vara tydliga i boksamtalet. Lärarna beskriver att eleverna på så 

vis ges möjlighet att utveckla nya kunskaper och detta är i enighet med en explicit 

undervisning. En sådan undervisning kännetecknas av att läraren i samspel med 

eleverna vägleder dem till nya kunskaper genom att kommunicera, stötta, 

modellera och visa eleverna olika tankesätt för att deras läsförståelse ska utvecklas 

(se bl.a. Blair m.fl. 2007, s. 434–435; McIntyre 2007, s. 611; Varga 2013, s. 9–11; 

Clark & Graves 2005, s. 571). Analysen visar även att de boksamtal som beskrivs i 

studien kan liknas vid en explicit undervisning där lärare i samspel med eleverna 

förklarar, vägleder och visar användningen av olika lässtrategier och tankesätt i 

samspel med eleverna för att utveckla läsförståelsen. 

 

Lärarnas beskrivningar visar att boksamtalen verkar skapa möjlighet till att lärare 

och elever får samspela. I detta samspel samtalar elever och lärare bl.a. om tankar, 

känslor, frågor och egna erfarenheter. Ett gott klassrumsklimat kan här anses vara 

viktigt och möjligtvis lönsamt för den kommunikation som förekommer i 

boksamtalet. Tidigare forskning (se bl.a. Tjernberg 2013, s. 55; McIntyre 2007, s. 
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618–619; Hudson 2016, s. 221) visar att lärare och elever ska ha respekt för 

varandra i boksamtalet och att inget svar anses vara ”rätt” eller ”fel”. Ett sådant 

klassrumsklimat kan bidra till att eleverna vågar ta för sig och då utmanas 

ytterligare av läraren. Boksamtalet kan då vara en möjlighet för läraren att utveckla 

eleverna inom sin utvecklingszon genom att använda stöttning för att vägleda 

eleverna på sin väg framåt (jfr Säljö 2012, s. 192–194).   

 

Tidigare forskning (se bl.a. Tjernberg 2013, s. 47, 230; Alatalo 2011, s. 31, 53; 

Taube m.fl 2015, s. 67) menar att det är viktigt att läraren har kunskaper om hur 

undervisningen kan anpassas för att skapa en varierad undervisning där alla 

elever utvecklas. Ingen av lärarna i studien nämner denna kunskap som viktig. Är 

det möjligtvis så att lärarna tar denna kunskap för given med tanke på deras 

yrkeserfarenhet? Vid en varierad undervisning har lärarna möjlighet att arbeta med 

stöttning och varje elevs utvecklingszon (Säljö 2012, s. 192–194). Möjligtvis kan 

lärare använda sig av olika arbetssätt kring de aktiviteter som sker före, under och 

efter boksamtalet. Det är något som lärarna i studien inte beskriver, men för att 

eleverna ska fortsätta utvecklas menar de att språket ska vara centralt i 

boksamtalet. Språket utgör ett medierande redskap som eleverna kan använda för 

att uttrycka sig och fördjupa sin förståelse (jfr Säljö 2012, s. 187 & 190). Därav 

blir språket en viktig del av lärarnas stöttning av elevens fortsatta utveckling. 

Lärarna är medvetna om ett antal olika faktorer som de kan arbeta med i 

boksamtalet för att utveckla elevernas läsförståelse, exempelvis ordförråd, 

förkunskaper och inferenser. Dessa faktorer ses som väsentliga i tidigare forskning 

(se bl.a. Alatalo 2011; Bråten 2008; Westlund 2009; Eckeskog 2013).   

 

Lärarnas tydliga och utförliga svar i studien indikerar att de har goda kunskaper 

om vad som är viktigt för att utveckla elevernas läsförståelse. De beskriver att de 

arbetar med delar av undervisningsmetoden En läsande klass som är ett färdigt 

material där lärare bland annat kan ta del av lektionsplaneringar eller tips på texter 

(Widmark 2014, s. 20–23). Lärarna beskriver att de använder studiehandledningen 

som en idébank och arbetar med läsfixarna för att träna olika lässtrategier för att 

utveckla elevernas läsförståelse. Lärarna uttrycker inte någon direkt kritik mot 

materialet utan anser att de kan använda handledningen för att få tips och idéer till 

sin undervisning. Att materialet används som en idébank är något som forskare 

förhåller sig kritiskt till och menar att det ger en förenklad bild av 

läsförståelseundervisningen (Damber & Nilsson 2014). Möjligen kan lärarnas 

långa yrkeserfarenhet anses vara en anledning till att de inte arbetar utefter 

studiehandledningen. Skulle det kunna vara så att lärarna under åren inom yrket 

utvecklat en förståelse för vilka kunskaper eleverna behöver för att utveckla sin 

läsförståelse, och att de på så sätt kan välja ut och använda olika delar från 

materialet? Ytterligare något som forskare har kritiserat är att begreppet läsfixare 

används istället för att eleverna lär sig förståelsestrategiernas riktiga begrepp 

(Damber & Nilsson 2014; Skolministeriet 2014). Lärarna i studien kritiserar inte 

detta med metoden. De berättar att de tycker det är viktigt att använda begreppet 

förståelsestrategier för att eleverna ska få kunskap om och förstå strategiernas 

riktiga beteckningar och betydelser. Lärarna förordar även användningen av 

läsfixarna för att det anses vara ett roligt sätt att arbeta med lässtrategier. Eleverna 

får då möjlighet att gå in i olika karaktärer i en text för att utveckla läsförståelsen.    
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Min studie visar att lärarna formar elevgruppen på olika sätt vid boksamtalet. 

Både i mindre grupper och i helklass. Återkommande i lärarnas beskrivningar är 

att de arbetar med boksamtal i helklass där läraren är samtalsledare och vägleder 

eleverna genom att ställa frågor som leder till vidare diskussion. Forskning visar 

att det är ändamålsenligt för eleverna att inleda med lärarledda boksamtal med 

stöttning för att eleverna sedan ska kunna genomföra elevledda boksamtal (Maloch 

2010; McIntyre 2007). Fördelaktigt med de elevledda boksamtalen är att eleverna 

får större utrymme att samtala, ta ett större ansvar, värdera andra deltagares 

tolkningar och diskutera mer kring böcker (Maloch 2010, s. 1). I likhet med 

tidigare forskning (Maloch 2010; McIntyre 2007) beskriver lärarna att både lärar- 

och elevledda boksamtal är bra i undervisningen. Ett stort inledande lärarstöd är 

viktigt där lärare modellerar, stöttar och visar elever hur diskussionen förs framåt 

genom att vara en förebild och ställa öppna frågor så att eleverna sedan med tiden 

tar ett större ansvar (Hudson 2016; Eckeskog 2013; McIntyre 2007; Maloch 2010). 

Paralleller med det sociokulturella perspektivets begrepp, den proximala 

utvecklingszonen och stöttning kan här dras. Genom kommunikation och stöttning 

vägleds eleverna framåt av lärarens frågor. Något som till en början är svårt att 

genomföra själv kan eleverna sedan genomföra på egen hand (Säljö 2012, s. 192–

194), i detta fall leda ett boksamtal. Enbart en lärare i studien beskriver att hon 

kontinuerligt arbetar med elevledda boksamtal. Detta skulle kunna ses som en brist 

i förhållande till den proximala utvecklingszonen och stöttning. Jag kan tänka mig 

att lärarna vill använda sig av olika former av boksamtal, men att mycket handlar 

om elevgruppen. Möjligtvis handlar det om att finna olika verktyg för att de 

elevledda boksamtalen ska fungera, eller att lärarna behöver släppa kontrollen och 

lita på att eleverna klarar av det. För att eleverna ska utvecklas ytterligare är det 

utifrån teorier om den proximala utvecklingsfonden och scaffolding rimligt att anta 

att de behöver få genomföra elevledda boksamtal där de fortfarande får stöttning 

och vägledning från läraren, men även andra klasskamrater (Säljö 2012, s. 192–

194; Blair m.fl. 2007, s. 434–435; Clark & Graves 2005, s. 571). 

 

Min tidigare erfarenhet av lärares arbete med boksamtal är att lärare ställer frågor 

före och efter läsningen, och den överensstämmer inte med lärarnas beskrivningar 

av boksamtal i den här studien. Detta kan bero på att när jag under VFU-

perioderna ska genomföra olika uppgifter får undervisningen ett annat innehåll, 

vilket gör att boksamtalen genomförs vid andra tillfällen.   
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9 Sammanfattande slutsatser  
Lärarna beskriver att när de arbetar med boksamtal tar utgångspunkt i böcker som 

högläses och tydliggör hur olika lässtrategier används både före, under och efter 

läsningen. Lärarna i studien berättar att de genom tydliga beskrivningar och 

förklaringar visar hur hon tillämpar olika lässtrategier för att förstå textinnehållet. 

Lärarna beskriver att de i boksamtalen beskriver hur de gör för att förutspå bokens 

handling, för att reda ut oklarheter i form av svåra ord och för att sammanfatta för 

att tydliggöra hur varje lässtrategi kan användas för att utöka förståelsen 

beträffande olika textinnehåll. Här vill jag förtydliga att resultatet endast visar hur 

sex lärare använder boksamtal i läsförståelseundervisningen och att det inte säger 

något om hur det ser ut rent generellt i Sverige. Men lärarnas beskrivningar av hur 

de arbetar med boksamtal i undervisningen känns igen i den tidigare forskningen 

(se bl.a. Jönsson 2007; Hadjioannou & Loizou 2001; Ketch 2005; Maloch 2010; 

McIntyre 2007; Varga 2013; Spörer m.fl. 2009; Reichenberg & Emanuelsson 

2014).  

 

Utifrån lärarnas beskrivning av boksamtal i läsförståelseundervisningen har ett 

antal viktiga faktorer för att strukturera ett effektivt boksamtal tydliggjorts. 

Lärarens betydelsefulla stöd i undervisningen för att ge eleverna olika redskap för 

att skapa sig förståelse för ett textinnehåll, högläsningen och det sociala samspelet 

mellan lärare-elev och elev-elev. Studien visar att faktorer som aktiviteter före, 

under och efter läsningen, viktiga faktorer (t.ex. ordförråd), gruppkonstellationer, 

tid och klassrumsklimat anses påverka boksamtalet på ett positivt sätt. Utifrån 

forskning har ytterligare två faktorer visat sig vara viktiga för boksamtalet och 

dessa är: betydelsen av att formulera frågor vid boksamtalet och framförallt frågor 

som är av öppen karaktär (se bl.a. Chambers 2011; Hadjioannou & Loizou 2011), 

samt betydelsen av en varierad undervisning (se bl.a. Tjernberg 2013; Alatalo 

2011; Taube m. fl 2015).  

 

Syftet med den här studien har varit att undersöka vilka erfarenheter sex 

verksamma lärare i årskurs F–3 har angående läsförståelseundervisningen inriktat 

på boksamtal för att utveckla elevers läsförståelse. De arbetssätt som lärarna 

beskrivit och de faktorer som påpekats som viktiga för boksamtalet är viktigt att 

lyfta fram både ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv, men även för forskning inom 

området om läsförståelse.  
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10 Förslag på vidare forskning 
Studien har gett en inblick i sex verksamma lärares, i årskurs F–3, skildringar av 

boksamtal i läsförståelseundervisningen. Under arbetet har jag lärt mig hur de 

verksamma lärarna arbetar med boksamtal och det har visat sig att de 

kommunicerar mycket i klassrummet, vilket har stärkt mitt intresse för boksamtal. 

Under arbetet har några frågor väckts och något som skulle vara intressant för 

vidare forskning är att undersöka boksamtalet utifrån ett elevperspektiv. Det skulle 

vara intressant att höra elevernas tankar och erfarenheter av boksamtalet och om 

de tycker att boksamtalet bidrar till att de utvecklar sin läsförståelse.   
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Information om undersökning. 
Verksamma lärares användning av boksamtal för att 
utveckla elevers läsförståelse.  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
Mitt namn är Denise Sundberg och jag läser sista terminen på grundlärarprogrammet med 

inriktning F-3. Jag kommer under v.6 och v.7 att genomföra en undersökning av lärares 

undervisning i läsförståelse och lässtrategier inriktat på boksamtal. Studiens syfte är att 

undersöka hur verksamma lärare i årskurs F-3 undervisar i läsförståelse och lässtrategier inriktat 

på boksamtal. 

 

I undersökningen förväntas 6–8 verksamma lärare för årskurserna F-3 att delta. Ett deltagande 

innebär att Du medverkar i en intervju som spelas in. Intervjun kommer att ta ca 20–40 minuter. 

Du kommer att vara anonym under hela arbetet och det kommer inte att framgå vem som 

intervjuas eller vid vilken skola intervjun genomförts. Materialet som samlas in kommer att 

behandlas och transkriberas, samt att inspelningen kommer raderas när arbetet är slutfört. 

Materialet kommer därför enbart vara aktuellt för detta arbete.  
 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering.  

 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna och efter 

att uppsatsen erhåller ett godkänt betyg kommer denna att publiceras i databasen DiVa. 
Deltagande lärare kommer att få tillgång till examensarbetet när det är färdigt.   

 
 

Jag vill delta i denna undersökning. Jag vill inte delta i denna undersökning.  

 

 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  
 

 

Denise Sundberg, student  
Högskolan Dalarna den 23 januari 2017 

070-52 35 639   
h10densu@du.se  

 
 

 

 

Maria Olsson, handledare  
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Bilaga 2 - Intervjuguide  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervju om lärares beskrivning av boksamtal i 
läsförståelseundervisningen. 
 

1. Berätta lite kort om din utbildning, hur länge du varit verksam inom yrket 

och vilka arbetsuppgifter du har.   

 

2. Vad innebär läsförståelse för dig?  

 

3. Beskriv hur du undervisar i läsförståelse.  
 

4. Vad är viktigt att tänka på i läsförståelseundervisningen?  
 

5. Vad anser du är viktigt att du som lärare gör i de boksamtal som sker i 

läsförståelseundervisningen? 

 

6. Undervisar du i olika lässtrategier? Vilka strategier används i så fall?  

 

7. Använder du boksamtal i undervisningen? Om ja, när i undervisningen 

använder du dig av boksamtal?  

 

8. Använder du högläsning som en utgångspunkt för boksamtal? I vilken 

utsträckning högläser du för dina elever? För- och efter aktiviteter?  

 

9. Hur ser du på läsmiljön?  
 

10. Är det något övrigt du vill tillägga?
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Bilaga 3 - Exempel på tabeller  
Här är ett exempel på de tabeller som jag använde vid analysarbetet. Först 

konstruerades en tabell utifrån studiens intervjufrågor och därefter kunde sedan en 

tabell konstrueras utifrån studiens två frågeställningar. Den information som var 

relevant för att besvara studiens frågeställningar markerades med en färg i texten. 

Exempelvis markerades information som behandlade boksamtal i undervisningen 

med grön färg och information om viktiga faktorer för boksamtalet med rött. 

 

Tabell 1: Analys av intervjumaterial utifrån studiens intervjufrågor (bilaga 2). 

 Sara Johanna Haley Madelene Mia  Louise  

Använde

r du 

boksamta

l i 

undervis

ningen? 

”Ja jag har 

använt 

boksamtal i 

undervisninge

n. Både utifrån 

böcker som 

högläses där vi 

arbetar med 

lässtrategier. 

Men även i 

stunden då en 

elev läst ut 

en…” 

”Ja vi 

samtalar 

kring 

kapitlen i 

läseboken 

och då 

använder 

vi 

lässtrategie

rna från En 

läsande 

klass”.   

”Försöker men 

skulle vilja 

hinna med mer. 

När eleverna 

läser själva 

använder jag 

lappar med 

frågor på som 

utgår från 

läsfixarna och 

En läsande 

klass”. 

”Ja 

alltid! 

Jag 

presenter

ar alltid 

kapitlen 

där vi 

förutspår 

handling

en…” 

”Ja i 

princip 

kring allt 

vi läser. 

Men mest 

kring 

högläsning

sböcker 

och 

arbetsboke

n”. 

”Ja i 

princi

p 

kring 

allt vi 

läser

…” 

 

Överst i tabellen placerades lärarens namn och i den vänstra kolumnen placerades 

intervjufrågorna. Därefter skrev jag in lärarnas svar i varje kolumn. Detta 

underlättade arbetet att göra jämförelser mellan svaren. Därefter skapade jag en ny 

tabell med studiens två frågeställningar i kolumnen till vänster och lärarnas namn 

överst. På så vis kunde en djupare analys genomföras och jag kunde finna 

ytterligare mönster, samband, likheter och skillnader berörande 

läsförståelseundervisningen genom boksamtal. Det som markeras med grönt 

behandlar studiens första frågeställning och det som markeras med rött behandlar 

studiens andra frågeställning. 

 

Tabell 2: Analys av intervjumaterial utifrån studiens två frågeställningar.  

 Sara Johanna Haley Madelene Mia  Louise 

Hur 

beskriver 

lärarna 

att de 

använder 

boksamta

l i 

läsförståe

lseunder

visninge

n? 

 

”Jag har arbetat 

aktivt med En 

läsande klass 

och dess 

lässtrategier. Jag 

jobbade då 

väldigt aktivt 

med varje 

läsfixare…”. 

”Jag har 

inte arbetat 

strukturera

t med En 

länsande 

klass, men 

jag 

använder 

lässtrategie

rna när vi 

arbetar 

med 

böcker. Vi 

går igenom 

och arbetar 

”Vi 

pratar 

mycket 

och 

diskutera

r både 

kring 

högläsni

ng och 

bänk 

böcker 

som 

eleverna 

läser 

enskilt…

”. 

”Vi arbetar 

med 

lässtrategie

rna i En 

läsande 

klass. Vi 

jobbar med 

text och 

bok där vi 

samtalar 

mycket i 

undervisni

ngen. Jag 

läser 

mycket för 

”Vi arbetar 

med att vi 

samtalar 

kring 

böcker. Vi 

pratar om 

texten för att 

exempelvis 

träna 

inferenser 

”vad kunde 

de mena 

nu?”, ”vilket 

hus bodde 

han i?”, 

”varför vet 

vi att han 

”Vi arbetar 

mycket 

utifrån de 

lässtrategie

r som 

beskrivs i 

En läsande 

klass. Med 

utgångspu

nkt i de 

böcker vi 

läser 

arbetar vi 

på olika 

sätt för att 
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med en 

strategi en 

stund för 

att sedan 

komma 

tillbaka 

och 

repetera”.  

eleverna 

och de 

läser även 

själva”. 

bodde i det 

huset?” osv. 

Men även 

utifrån de 

andra 

Läsfixarna”. 

 

eleverna 

ska bygga 

upp sitt 

ordförråd 

och koppla 

till sina 

egna 

erfarenhete

r”. 
Vad 

beskriver 

lärarna är 

viktiga 

faktorer 

för att 

boksamta

let ska 

bidra till 

att 

utveckla 

elevernas 

läsförståe

lse?   

”Jag tycker det 

är viktigt att jag 

som lärare 

försöker 

modellera och 

visa för eleverna 

hur de kan tänka 

under tiden de 

läser. 

Exempelvis när 

vi arbetar med 

att läsa mellan 

raderna så kan 

jag säga ”att här 

fick vi en 

ledtråd och lite 

senare här får vi 

en annan 

ledtråd, kan det 

här hjälpa oss 

att förstå?” så 

att jag försöker 

synliggöra hur 

jag tänker eller 

hur man skulle 

kunna tänka och 

vad det är som 

gör att jag 

förstår”. 

”Det är 

viktigt att 

jag visar 

eleverna 

och ger 

dem 

redskap för 

hur de kan 

tänka när 

de själva 

ska läsa”. 

”Det är 

viktigt 

att ge 

eleverna 

tid. Att 

inte gå 

för fort 

fram”.  

 

”Jag tycker 

att 

läsfixarna i 

sig är 

viktiga 

faktorer 

och genom 

att arbeta 

med dem 

får 

eleverna 

möjlighete

n att 

utveckla 

sin 

läsförståels

e”.   

”Att jag ger 

dom glädjen 

och att 

medvetande

göra dem 

hur man kan 

tänka. Att 

vara modell 

för det här. 

Att gå 

djupare ner i 

texten och 

att förklara 

olika fraser, 

uttryck och 

ordspråk”. 

”Att 

försöka få 

det 

klimatet att 

alla får 

tänka, tro 

och dra 

slutsatser 

på sitt sätt 

där inget 

är rätt eller 

fel”. 

 


