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Sammanfattning 
Denna studie är utförd inom lärarutbildningen och kursen Språk och språkutveckling. 
Syftet med arbetet har varit att undersöka hur elever i år 1 agerar under boksamtal och 
vilket lärande som gestaltas i dessa samtal. Sex elever i år 1 har deltagit i en serie 
boksamtal som planerats och genomförts med inspiration av den sokratiska 
samtalsmodellen (Lindström, 2000). 

Studiens resultat har belysts med tre teoretiska perspektiv; ett didaktiskt perspektiv, ett 
receptionsteoretiskt perspektiv samt ett läsförståelseteoretiskt perspektiv.  

Tre kategorier av läsförståelsestrategier identifierades; att fråga, att göra inferenser och 
att läsa. Dessa läsförståelsestrategier framträdde i analysen av barnens handlande under 
boksamtalen.  

Receptionsanalysen visade att boksamtalen öppnade upp en dialog kring olika 
tolkningar och värdering av texten. Om en elev avvisar en text får denne chans att via 
dialogen förhandla om mening och ges därmed möjlighet att bekräfta eller förändra sin 
kunskap.  

Den didaktiska analysen av boksamtalen åskådliggjorde att detta var en 
undervisningsform där dialogen och den sociala interaktionen är de primära 
kunskapskällorna. Förhandling om mening uppstår i situationen och är inte bestämd i 
förväg.   

Studiens resultat gjorde tydligt att eleverna med hjälp av boksamtalet blir aktiva läsare, 
vilket är en förutsättning för god läsförståelse. Lärarens roll i boksamtalen var att stödja 
elevernas lärandeprocesser och inte att definiera vilken kunskap som skulle läras in. 
Boksamtalen visade sig också ta tillvara på det demokratiska uppdrag som skolan har. 
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Abstract 
This study is carried out within the teacher education and the course Språk och 
språkutveckling (language and language development). The aim of the study has been to 
examine how pupils in year 1 act during booktalk and what kind of learning that occurs 
in the booktalk sessions. Six pupils in year 1 have been participating in a series of 
booktalk, planned and carried out with inspiration from the Socratic Model of 
Conversation (Lindström, 2000). 

To analyse the results of the study, three theoretical perspectives have been used; a 
didactic perspective, a reader-response perspective and a reading comprehension 
perspective.  

Three categories of reading comprehension strategies were identified; to ask, to make 
inferences and to read. These reading comprehension strategies became apparent in the 
analysis of the pupils actions during the booktalk.   

The reader-response analysis showed that the booktalk made a dialogue about different 
interpretation and appraisal possible. A pupil who rejects a text gets a chance to 
negotiate about meaning through the dialogue and are thereby given the opportunity to 
confirm or change his or hers knowledge.  

The didactic analysis exhibited that the booktalk represents an educational model where 
the dialogue and the social interaction are the primary sources of knowledge. The 
construction of meaning originates from the situation and is not predestined by the 
teacher.  

The result of the study made it clear that the pupils due to the booktalk became active 
readers, which is required for developing good reading comprehension. The teacher’s 
part in the booktalk was to support the learning process of the pupils, not to define 
which kind of knowledge they should require. The booktalk also showed to have the 
possibility to put the democratic assignment of the school into practice.  

 

Keywords 
Booktalk, inference, reading comprehension, reading development, literature pedagogy, 
reader-response theory.  
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Förord 
Grunden till det goda samarbete som präglat detta uppsatsarbete föregås av att vi arbetat 
tillsammans i samma studiegrupp under hela inriktningen Språk och språkutveckling. Vi 
har satt oss in i ämnesområdet tillsammans från början – från tragglandet av Bolanders 
grammatik1 inför den första stora salstentan, tills nu – examensarbetet. Vi har deltagit i 
samma grad i examensarbetets alla moment; planering av studien, dess genomförande, 
analysen samt skrivandet. 
 
Ur ett lustfyllt och engagerat förhållande till barnlitteratur och litteraturpedagogik har vi 
valt ämnesområde för vår uppsats. Ett personligt syfte med val av forskningsdesign var 
att få möta barn i en lärandesituation. Vi har genom vår utbildning välkomnat de höjda 
kraven på akademisering av lärarutbildningen men tar tillfället i akt när vi nu får 
utforma vår egen lärsituation att befinna oss nära praktiken. Vi ser på examensarbetet 
som både en sammanfattning av det vi hittills lärt oss i utbildningen men också ett 
ytterligare tillfälle att lära och öva inför det yrke för vilket vi utbildar oss. 
Uppsatsarbetet tog en processliknande form för oss och har verkligen bjudit på både ny 
kunskap och möjligheten att använda den redan förvärvade kunskapen.  
 
Vi vill passa på att tacka de barn som delat sina tankar och erfarenheter med oss under 
boksamtalen, ni har lärt oss så oerhört mycket!  Vi är också tacksamma för förtroendet 
de lärare och föräldrar gett oss genom att ge sitt medgivande till att låta oss genomföra 
vår undersökning med hjälp av deras elever respektive barn.  
 
Vår handledare Magnus Magnusson har stöttat oss och visat intresse och engagemang 
för vårt arbete vilket har fått oss att våga genomföra projektet även när processen har 
varit inne i sina mer grumliga stunder! 
 
Stort tack till barnboksbibliotekarien på Tyresö bibliotek för värdefulla boktips! 
 
Tack även Josefine, Charlie, Tobias och Joel. Utan Ert stöd hade inte arbetet gått att 
genomföra! 
 
 
 
Lärarhögskolan i Stockholm, maj 2007 
 
 
 
Carola Frykstrand  Mari Lindgren 

                                                 
1 Bolander, M. (2005). Funktionell svensk grammatik. Stockholm: Liber AB 
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1. Inledning 
Vi har under vår utbildning till lärare mot yngre åldrar och inom inriktningen Språk och 

språkutveckling kommit i kontakt med litteraturpedagogik och boksamtal. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har vi prövat på att genomföra boksamtal 

både enligt Aidan Chambers (1993) tell me-inriktning och som sokratiska samtal 

(Lindström, 2000). Vi har båda upplevt att boksamtalen gynnar språk- och 

läsutvecklingen hos barnen och vi vill nu ta tillvara på examensarbetets möjlighet att 

djupare studera dessa upplevda samband.  

 

De läsutvecklande möjligheter vi erfarit med boksamtal är att barnens strategier för att 

förstå texten och dess budskap explicitgörs när man tillsammans söker svar på de frågor 

samtalsledaren ställer kring den lästa texten. Barnen vi boksamtalat med tidigare har 

spontant börjat ställa egna frågor till texten och visar att de upptäckt textens tomrum och 

kan fylla dem med egna inferenser (Iser, 1978 ur Lindö, 2005). Om pedagogen belyser 

dessa strategier så menar vi att det finns möjlighet till att det uppstår en metakognition 

om läsförståelsestrategier hos barnen. Detta lärande blir möjligt just därför att 

boksamtalen utgör en sociokulturell lärandesituation (Dysthe, 1996). Ett starkt intryck 

gav också det vi förstod som barnens glädje i att förkovra sig i böckernas fantasivärld 

samt den förmåga till reflektion och koppling till egna erfarenheter och tidigare 

läsupplevelser som väcktes hos barnen. 

 

Vi var själva bokslukare i skolåldern och har fortsatt att läsa och finna glädje och 

kunskap i skönlitteraturen. Vi känner också igen oss i Aidan Chambers (1993) 

beskrivning av hur inspirerande det har varit för oss när vi var barn att betydelsefulla 

människor i vår omgivning pratade med oss om böcker och uppmuntrade vårt läsande. 

Detta gjorde troligen att vi blivit läsare som tycker om att samtala om läsupplevelser 

med andra människor och att vi vill förmedla dessa upplevelser till våra framtida elever. 
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2. Bakgrund 

2.1 Sociokulturell lärandeteori 

Genom vår lärarutbildning har sociokulturell lärandeteori varit det dominerande 

perspektivet på hur god undervisning bör organiseras. Vi inser att vi färgats av denna 

syn på lärande och att det ligger som bakgrund till vårt val att arbeta med boksamtal 

som undervisningsmodell. Därför vill vi synliggöra detta perspektiv för att längre fram 

kunna diskutera hur det påverkat planeringen och upplägget av vår undersökning liksom 

resultatet.  

 

Ordet lärande i sociokulturell lärandeteori anspelar på den mentala läroprocessen hos 

individen och samspelsprocessen mellan individ och omgivning, detta genererar i sin tur 

teorier om hur undervisning bör organiseras för att maximera lärandet hos individen. 

Det är viktigt att komma ihåg att undervisning i sig inte är en garant för att ett lärande 

hos individen skall äga rum (Dysthe, 2003). 

 

Det sociokulturella perspektivet betonar den sociala interaktionen i en kontext som den 

primära processen i lärandet. Den individuella mentala processen ses som sekundär. 

Olika teoretiker har bidragit till det sociokulturella perspektivet på lärande. Den 

amerikanske reformpedagogen John Dewey (1856-1952) representerar den pragmatiska 

kunskapssynen som sätter den praktiska aktiviteten i centrum, han myntade det 

välkända begreppet learning by doing. Han kritiserade skolan för att endast servera 

dekontextualiserad kunskap som inte hade grundats i barnens erfarenheter. Han menade 

att kunskap bildas i samverkan med andra människor och i ett samhälleligt 

sammanhang. Mikhail Bakhtin (1885-1975), som var språk-, litteratur- och 

kulturteoretiker, har bidragit till pedagogiken med ett dialogbegrepp som erbjuder ett 

alternativ till synen på att läraren överför kunskap till eleven. ”Hans grundtanke är att 

mening aldrig kan överföras, utan uppstår i själva interaktionen och samspelet och beror 

lika mycket på adressaten som på den som talar eller skriver.” (Dysthe, 2003:50). 

Bakhtins dialogbegrepp skiljer sig också från det klassiska dialogidealet där konsensus 

och symmetri framhålls, han framhåller istället det heterogena, flerstämmiga där 

spänningar och förhandling om mening uppstår. Lev S. Vygotsky (1886-1934) har med 
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sina teorier om lärande bildat underlag för hur det socialt medierade individuella 

lärandet äger rum. Den proximala utvecklingszonen ” … är den potential för utveckling 

som ligger mellan vad den lärande kan klara på egen hand och vad han eller hon kan 

åstadkomma med stöd från en vuxen eller en kamrat som kommit längre (Vygotsky, 

1978).” (Dysthe, 2003:51). Vygotsky var den som införde begreppet medierande 

verktyg. Det anspelar både på informationskällor som exempelvis böcker och film, på 

redskap som datorn och pennan som hjälper oss att organisera lärandet samt på de 

personer som fungerar som stöd i inlärningsprocessen. Dessa redskap inte bara stödjer 

vår inlärning utan påverkar de kognitiva funktionerna och överför den kultur ur vilken 

de uppstått. Undervisningsprocessen handlar inte bara om den direkta undervisningen 

utan är också ett sätt att interkulturera eleverna i olika diskursiva praktiker. Språket som 

kulturellt medierande redskap betonas av Vygotsky och är centralt i sociokulturell 

inlärningsteori (Dysthe, 2003).  

 

2.2 Styrdokument 

Då vår yrkespraktik alltid bör förankras i de styrdokument som upprättats för att 

garantera en likvärdig utbildning för alla elever har vi sökt stöd i kursplaner och 

läroplaner för vår studie. Kursplanen i svenska för grundskolan kopplar samman läsning 

av skönlitteratur med ”lust att lära” samt ”utveckling av fantasin”, det framkommer i 

kursplanens strävansmål:  

 
Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar sin fantasi 

och lust att lära genom att läsa litteratur… (Skolverket, 2000:96) 

 

Vidare menar kursplanen att man kan uppleva och lära av skönlitteratur samt att 

skönlitteratur förmedlar kunskaper och värderingar samt kulturarvet men man är inte 

tydlig med vilken typ av kunskap som förmedlas.  

 
Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och 

utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av 

skönlitteratur, film och teater. 

(…) 

 3



 
Skönlitteratur, film och teater bär en del av kulturarvet och förmedlar kunskaper och 

värderingar. (Skolverket 2000:96) 

 

Vi vill applicera mer av ett helhetsperspektiv på användningen av skönlitteratur i 

undervisningen. Detta i enlighet med Kristin Hallbergs (1993) beteckning på 

litteraturpedagogik. Hon menar att man genom att medvetet använda barnboken och 

integrera den i skolarbetet tränar flera av svenskämnets grundfärdigheter samtidigt, 

såsom läsa, skriva, tala och lyssna. 

 

Kursplanen i svenska betonar också att skolan skall låta elevernas olika upplevelser, 

åsikter och värderingar som har anknytning till bl.a. läserfarenheter mötas. Ett sådant 

möte kan äga rum på många olika sätt, Hallberg (1993) föreslår bl.a. dramatisering och 

vi vill mena att det även motiverar boksamtalet.  

 
Skolans uppgift är att med utgångspunkt i elevernas egna kulturella skapande och 

med anknytning till deras läs-, film- och teatererfarenheter låta olika upplevelser, 

åsikter och värderingar mötas. (Skolverket 2000:96) 

 

I kursplanens strävansmål finner vi ett direkt stöd för att genomföra boksamtal kring 

skönlitteratur, men vi tror att kursplanens formulering syftar till att även omfatta 

sakprosatext ur exempelvis de samhällsorienterande läroböckerna. 

 
Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga 

att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med olika syften väcker 

samt stimuleras till att reflektera och värdera. (Skolverket 2000:97) 
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3. Syfte 
Undersökningens utformning är en serie boksamtal som genomförs med en liten grupp 

elever i år 1 kring skönlitterära bilderböcker vilka läses högt för att sedan diskuteras. 

Syftet är att ta reda på hur eleverna agerar under boksamtalen och vilket lärande som 

gestaltas.  

 

4. Frågeställning 
1. Vilka strategier kopplade till läsförståelse gestaltas i ett boksamtal? 

2. Vilka faktorer i den metodiska gestaltningen är avgörande för resultatet av 

boksamtalen?  

4.1 Materialgenererad frågeställning 

3. Vad sker i boksamtalen när läsarens och textens repertoar inte matchas?  
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5. Tidigare forskning och litteratur 

5.1 Litteraturläsning i skolan 

Skönlitteraturens plats i svenskundervisningen i skolan har genom olika lärares 

ämneskonstruktioner olika syften. Ett vanligt motiv är att ge eleverna 

”läsglädje”(Molloy, 2002:24). Lars-Göran Malmgren (1996, ur Molloy, 2002) har 

funnit att det finns tre olika konstruktioner av svenskämnet i skolan; svenska som ett 

färdighetsämne, svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne. Litteraturläsningens funktion i dessa 

ämneskonstruktioner skiljer sig åt. Från att främst ses som en övning i läsfärdighet, via 

betoning på överföring av kulturarvet till läsning och kommunikation kring det 

litteraturens innehåll förmedlar i form av centrala mänskliga frågor. I det senare fallet 

närmar sig ämneskonstruktionen SO-ämnena och har ett tydligt demokratisk fostran-

motiv (Molloy, 2002).  

 

Rosenblatts (2002) motiv till att utveckla litteraturpedagogiken vilar just i hennes tro på 

skolan och utbildningens överordnade mål att slå vakt om de demokratiska värdena i 

samhället. I hennes perspektiv kan inte litteraturläsning vara ett mål i sig (ur Gun 

Malmgrens förord till Rosenblatts svenska utgåva 2002). Lärarens uppgift är att främja 

en fruktbar och kreativ relation mellan det enskilda verket och den enskilde läsaren. 

Rosenblatt ser på läsakten och förståelsen av texten som ett komplicerat 

händelseförlopp och använder begreppet transaktion för att beskriva både läsaren och 

textens centrala roll. Mening skapas eller inträffar när textens värld och läsarens värld 

rör sig fram och tillbaka i varandra. Rosenblatts utveckling av litteraturpedagogiken 

bygger bl.a. på att läraren skall ge studenten: 

- tillfälle och mod att närma sig litteraturen på ett personligt sätt, 

- känslan att hans reaktion på böcker är värd att komma till uttryck, 

- möjligheten att fritt uttrycka sina reaktioner på verket, 

- samt avkall på att behöva sammanfatta verket (Rosenblatt 2002). 
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5.2 Högläsning i hem och skola 

I denna studie utformas boksamtalen kring skönlitterära bilderböcker som har lästs högt 

för eleverna. Det är viktigt för barnets generella språkutveckling att vuxna läser högt för 

dem, sammanfattar Frost (2002). Under högläsningen vänjer sig barnet vid skriftspråket, 

språkliga begrepp och sammanhang. Olika grad av social interaktion har studerats i 

olika högläsningssituationer i hemmet. När den vuxne samtalar om det som läses med 

barnet, visar på samband, värderar det lästa, dekontextualiserar ord och begrepp så lär 

sig barnet sådant som har betydelse för utvecklingen av skriftspråksmedvetandet och för 

skolframgång (Frost, 2002). En typ av interaktion som studerades var när den vuxne 

blev till en levande modell för hur man kan gå tillväga för att försöka förstå en text, man 

menar att den vuxnes strategier överfördes till barnet. I andra sammanhang stärktes 

barnets begreppsbildning och ordförråd samt dess förmåga att utveckla skriftspråkliga 

begrepp. Vissa barn utvecklade även en medvetenhet om fonem, detta i samband med 

en granskande hållning till vad den vuxne läser och det som står i boken och med barn 

som ville höra samma bok om och om igen (Frost, 2002). Björk & Liberg (1996) 

påpekar att alla barn inte har turen att växa upp med exempelvis högläsning och att 

skolan där spelar en viktig roll i att bistå dem med vad de gått miste om. 
 

Förskolan och skolan har därför ett extra ansvar att ge just dessa barn möjlighet att 

uppleva att böckernas värld har något mycket värdefullt att erbjuda. (Björk & Liberg 

1996:12) 

 

Detta socialisationsperspektiv på högläsningssituationen tycker vi kan överföras på 

boksamtalet. Liksom Vygotsky (1978) förespråkar sker lärandet under boksamtalet i en 

social kontext där läraren och även mer erfarna klasskamrater kan hjälpa eleven att nå 

utveckling inom den proximala utvecklingszonen.   

 

Vi har noterat en allmän uppfattning i skolan om att barn som tidigt tagit del av 

högläsning i hemmet ofta har större skolframgång än de barn som inte blivit lästa för, 

denna erfarenhetsbaserade kunskap bekräftas av språkforskarnas vetenskapsbaserade 

kunskap (Frost, 2002; Björk & Liberg, 1996; Snow, Burns & Griffin Red. 1998).  
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5.3 Boksamtal i skolan 

Varför boksamtal? Räcker det inte med högläsning? Enbart högläsning har knapp 

inverkan på läsutvecklingen enligt forskningen. För att högläsningen ska ge en god 

effekt krävs det att pedagogen interagerar tillsammans med barnen och bearbetar det 

lästa. ”Det kollektiva samtalet om texter som man läser gemensamt i klassen är viktigt 

för att utveckla elevernas läsförståelsestrategier” skriver Myrberg (2003:8). Vilka 

läsförståelsestrategier han hänvisar till är inte tydligt, men de skall kunna vägleda 

barnen i att angripa svåra texter, lära sig nya ord, dra slutsatser utifrån texter och skapa 

sig inre bilder och föreställningar om olika textinnehåll (Myrberg, 2003).  

 

Rigmor Lindö (2005) betonar boksamtalet som ett nödvändigt arbetssätt på väg mot den 

självständiga läsningen. En del barn har av olika anledning svårt att tilltalas av 

skönlitteratur och riskerar, om de inte får stöd, att utvecklas till ”ickeläsare” (Lindö, 

2005:102).  

 
För dessa elever är högläsningen, den gemensamma läsningen och textsamtalet nödvändiga 

arbetssätt på väg mot den självständiga läsningen. (…) Om de får lyssna på sina kamraters 

olika läsarresponser kan ovana läsare få hjälp att vandra runt i texten och stimuleras att vidga 

sin förståelse. På så sätt kan skolans litterturläsning berika de oerfarna läsarnas 

föreställningsvärld och bidra till att stödja deras identitets- och läsutveckling. (Lindö 2005:102) 

 

Utifrån sina klassrumsobservationer reflekterar Molloy (2002) över de svårigheter som 

uppstår när läraren vill genomföra samtal om den lästa skönlitteraturen. Om inte läraren 

accepterar att hennes läsning bara är en av flera, vilket är Rosenblatts syn på 

litteraturreception, och vill att eleverna upptäcker lärarens subjektiva tolkning får man 

en sluten diskussion istället för en öppen och demokratisk diskussion där olika 

tolkningar förs fram och flera röster kommer till tals. Många samtal i Molloys 

undersökning har också mer karaktären av ”överbevisning” (2002:116) än att intressanta 

skillnader lyfts fram och diskuteras. Ett tydligt hinder för fruktsamma 

klassrumsdiskussioner som Molloy observerar är att klassrummet inte alltid är en trygg 

arena för eleverna, de vaktar hellre sina sociala positioner än att dela med sig av sin 

läsning av texten. I sin slutdiskussion lyfter hon fram ett exempel på 

litteraturundervisning där eleverna enligt henne lär sig ”formerna för ett demokratiskt 

samtal om konflikter” (Molloy, 2002:316). Lärarens metodiska gestaltning släppte fram 
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både de enskilda rösterna och en diskussion som visade att ”läsning av skönlitteratur i 

skolan är en social aktivitet” (Molloy, 2002:316), avgörande för att läsningen och 

samtalet blev så lyckat härrör hon till att eleverna hade möjlighet till subjektiv 

förankring, alltså igenkänning, i texten och att läsningen och diskussionen kändes 

subjektivt relevant, alltså att ämnet var viktigt och angick dem (Molloy, 2002).  

 

Två exempel på hur man metodiskt kan gestalta boksamtal är som vi tidigare nämnt 

Aidan Chambers (1993) tell me-inriktning och sokratiska samtal (Lindström 2000).   

Lars Lindström (2000) beskriver sokratiska samtal som en modell för 

litteraturundervisning och som en väg för eleverna att finna sin egen röst och göra den 

hörd. Det sokratiska samtalet frammanar en läsart som är både igenkännande och 

reflekterande, för att kunna förstå texten måste eleverna använda sina egna erfarenheter 

samtidigt som läsningen kastar nytt ljus på deras eget liv. Samtalen byggs upp runt 

frågor som samtalsledaren förberett, det viktiga är att frågorna är genuina och öppna, 

det får inte finnas ett rätt svar som samtalsledaren lotsar deltagarna till. Samtalet 

karaktäriseras av att deltagarna hela tiden återvänder till texten för att kunna besvara 

frågorna. En god samtalskultur betonas i vilken alla ska komma till tals och bli lyssnade 

till, det är likvärdigt viktigt att den som yttrar sig stöder sig på texten och egna 

erfarenheter, inte på auktoriteter. Samtalsledaren är till en början betydande för att 

upprätthålla en god samtalskultur deltagarna emellan. Målet är dock att deltagarna med 

växande erfarenhet själva skall upprätthålla de ”kommunikativa dygder” (Lindström, 

2000:86) som präglar ett gott samtal.  

 

Aidan Chambers har utvecklat ett sätta att samtala om böcker som han valt att kalla tell 

me-inriktningen (Chambers 1993). Chambers fogar in samtalandet om böcker som en 

del i läsprocessen. Han menar att läsprocessen inte begränsas till själva avkodningen 

utan att den börjar redan vid valet av bok och inte är färdig förrän man i samtalets form 

kunnat uttrycka en reaktion eller respons på det lästa. Chambers ser boksamtalet som en 

inriktning vilken hjälper lärare att göra barn till läsare. Vidare ser han boksamtalet som 

ett sätt att utveckla elevernas samtalskonst, vilket han menar är en nödvändighet i talets 

tid. 
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5.4 Läsförståelse 

Skriftspråkets funktionella sida är klar för många barn redan när de börjar skolan. De 

vet att skriften har ett budskap och att man skriver för att meddela sig (Björk & Liberg, 

1996; Lundberg & Herrlin, 2003). Den lästekniska processen lärs in under en begränsad 

tid medan läsförståelsen utvecklas så länge vi lever och läser. Läsförståelsen påverkas 

av bakgrund, erfarenheter och intellektuell förmåga därför att läsaren är medskapare till 

texten som läses. Författaren kan inte skriva ut varenda liten detalj, det krävs att läsaren 

kan läsa mellan raderna och skapa inferenser (Ejeman & Molloy, 1997; Lundberg & 

Herrlin, 2003; Franzén, 1993).  

 

Nauclér och Magnusson (1997) kommer som ett resultat av sin longitudinella 

jämförelsestudie av språkstörda och normalspråkiga barns läsutveckling fram till att 

skillnaderna i läsförståelse är den mest märkbara urskiljaren mellan dessa olika grupper. 

I diskussionen om vad som skiljer de med god förståelse från de med dålig förståelse 

blir deras mest entydiga svar: 

 
Det tycks således som om de med god läsförståelse från början är inställda på att 

hitta både ett rimligt innehåll och en språkligt riktig form i det de läser, medan de med 

dålig förståelse är fullt upptagna med att koda av ord för ord och därför inte får tid 

eller ork över att tänka på innehåll eller språkform. (Nauclér & Magnusson, 1997:259) 

 

Myrberg sammanfattar i konsensusrapporten (2003) att läs- och skrivsvårigheter länge 

betraktats som ett av- och inkodningsproblem men att man också konstaterat att 

läsförståelseproblem kan uppstå trots att av- och inkodning fungerar. När 

avkodningsprocessen tar för mycket energi i anspråk återstår ingen ork hos läsaren för 

att aktivera ”de meningsskapande processerna” (Myrberg, 2003:22). Myrberg ger ingen 

närmare förklaring till vad som döljer sig bakom uttrycket ”meningsskapande 

processer” mer än att det i ett av citaten från forskarna nämns ”inferensarbete” 

(Myrberg, 2003:22).  
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5.5 Inferenser 

Wolfgang Iser (1978 ur Molloy, 2002) ser läsakten och meningsskapandet som en 

dynamisk interaktion mellan text och läsare. Förståelse uppstår när läsaren med hjälp av 

sina egna erfarenheter fyller i de tomrum (gapfilling) som finns i en text. Läsning och 

förståelse måste i denna mening ses som en aktiv process och mening och förståelse 

som något högst personligt (Molloy, 2002; Lindö, 2005). Att fylla dessa tomrum utifrån 

kopplingar till egna kunskaper och erfarenheter kallas också att skapa inferenser vilket 

är det begrepp som vi kommer använda i fortsättningen.   
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6. Teori 

6.1 Didaktik 

”När en svensklärare bestämmer vad för slags skönlitteratur som eleverna skall läsa och 

hur den skall läsas, gör hon didaktiska val som får betydelse för eleverna.” börjar 

Gunilla Molloy (2002:36) när hon redogör för varför hon valt att analysera sina studier 

av mötet mellan läraren, litteraturen och eleven och hur eleven uppfattar lärarens syfte 

med litteraturundervisningen ur ett didaktiskt perspektiv2. Då det i vår studie också sker 

ett möte mellan läraren (oss själva), litteraturen och eleven finner vi det intressant att 

anlägga samma perspektiv på hur vi som (blivande) lärare i vår undersökning 

konstruerat undervisningen. Molloy använder begreppet metodisk gestaltning. Den 

metodiska gestaltningen är ett resultat av lärarens didaktisk-metodiska 

handlingskompetens men även renodlad teorikunskap i bl.a. undervisningsfrågor som ett 

resultat av lärarens utbildning samt dennas vardagskunskap och föreställningar om barn, 

läsning och skönlitteratur.  

 

6.2 Receptionsteori 

Molloy (2002) använder receptionsteorin för att fokusera på förhållandet läsaren och 

texten snarare än författaren och texten vilket tidigare dominerat litteraturforskningen. 

Hon upplever att en vanlig klassrumsfråga är ”vad författaren menade” (Molloy, 

2002:55). Detta sätt att angripa texten överskuggar enligt henne den mening som kan 

uppstå mellan läsare och text och som är det eftersträvansvärda enligt vårt sätt att förstå 

Molloy. En ytterligare anledning att använda receptionsteori är att förstå varför så 

många elever i skolan avvisar läsning av skönlitteratur som tråkig. De 

receptionsforskare och litteraturteoretiker vars teorier om läsaren och texten vi kommer 

använda i vår analys av elevernas läsning presenteras här.   

 

                                                 
2 Hon anlägger dessutom ett receptionsteoretiskt och ett genusteoretiskt perspektiv.  
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6.2.1 Louise M. Rosenblatt 

Rosenblatt (2002) betonar liksom Iser läsarens betydelse för förståelsen av texten, varje 

läsare har en unik läsning av samma text. Det är en komplicerad transaktion som pågår 

mellan läsare och text som slutligen leder fram till att texten får mening. Rosenblatt 

inför också de två begreppen efferent och estetisk läsning. Estetisk läsning är när 

transaktionen omfattar även det personliga och känslomässiga, när läsaren genomlever 

texten. Efferent läsning uppstår när t.ex. läraren riktar elevernas uppmärksamhet på 

textens form och ber dem redovisa för berättarstruktur och textens idé. Dessa begrepp är 

särskilt behjälpliga i skolsammanhang för att analysera elevers läsning och reception av 

text eftersom lärare med sina frågor inte sällan konstruerar en efferent läsning, påpekar 

Molloy (2002).   

 

6.2.2 Kathleen McCormick 

Både läsare och texter har en allmän och en litterär repertoar, belyser McCormick 

(1994 ur Molloy, 2002). Läsarens och textens repertoar behöver matchas för att läsaren 

inte skall avvisa texten. Den allmänna repertoaren innefattar läsarens och textens 

föreställningar, uppfattningar och perspektiv på exempelvis moral, politik, kärlek och 

sociala frågor. Den litterära repertoaren utgörs av litterära konventioner i fråga om form, 

språk, handling, karaktärer och liknande. En del läsare är vana vid olika litterära 

repertoarer och mer öppna för varieteter, andra får svårigheter när en berättelse inte 

framställs kronologiskt exempelvis. Molloy (2002) ser hur begreppen matchning och 

icke-matchning av repertoarer kan vara en första ingång till en förståelse av mötet 

mellan litteraturen och eleven.  

 

6.2.3 Jack Thomson 

Gunnel Lindö (2005) redogör för flera receptionsforskares teorier, däribland Jack 

Thomson som har utvecklat en modell med sex steg i utvecklingen av 

litteraturreception. Den är tydlig och överförbar på praktiska exempel som våra 

boksamtal3.   

 

                                                 
3 Den modell som används här har sammanfattats av Malmgren (1997). Vår källa är Lindö (2005).   
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1. Läsaren förstår texten på ett ytplan utan djupare reflektion. Läser texten ”på raderna”. 

2. Läsaren tar till sig texten med större inlevelse och kan empatiskt ta olika karaktärers 

perspektiv. 

3. Läsaren har en djupare förståelse av texten och kan koppla skeenden till egna 

självupplevda erfarenheter. 

4. Läsaren söker nu aktivt efter ledtrådar i texten, ställer frågor och söker svaren. För att 

skapa sammanhang och mening fyller läsaren ut textens hålrum med egna 

föreställningar och hypoteser utifrån sina egna erfarenheter. Läsaren bejakar 

semantiska utmaningar, d.v.s. öppnar sig för mer svårtolkade texter. Läser texten 

”mellan raderna”.  

5. Läsaren kopplar texten till andra texter och associerar textens innebörd till andra 

kulturella upplevelser, funderar över författarens intentioner och drar paralleller till 

andra författare. Läsaren kan obehindrat skifta fokus mellan textens innehåll och 

textens form.  

6. Läsaren tolkar symboler och metaforer och lever sig in i handlingen och 

karaktärsbeskrivningarna på ett allt mer reflekterande sätt. Kan koppla texter 

metaforiskt och symboliskt såväl till ett närliggande som till ett mer universellt plan. Är 

medveten om textens respektive sin egen ”repertoar” och funderar över textens 

djupare innebörder samt sin egen läsaridentitet. Läser texten ”utöver raderna”.  

(Lindö 2005:103) 

 

6.3 Läsförståelseteori 

6.3.1 Schema 

Idag är de flesta läsforskare överens om ”att läsarens erfarenhet av en texts ämne är av 

stor betydelse för en djupare förståelse”, skriver Franzén (1993:14). Som läsare 

använder vi oss av våra förkunskaper för att tolka en text, dessa kan liknas vid ett 

schema. Detta schema är individuellt utifrån den person vi är, de erfarenheter vi har och 

den kontext vi lever inom. Franzén väljer i sin avhandling att tolka schemabegreppet 

utifrån den amerikanske forskaren Arthur C. Graessers resonemang: 

 
Scheman är allmänna och abstrakta kunskapsstrukturer i läsarens långtidsminne, härrörande 

från upprepade erfarenheter av objekt och händelser (Hansen, 1981; Garner, 1987). De leder 

läsarens tolkningar, inferenser, förväntningar och uppmärksamhet när ett textstycke blir förstått. 

Utan dessa scheman skulle det inte finnas någon bas eller grund för förståelse. (Franzén 

1993:18) 
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För att vi ska förstå en text skapar vi en inre scen av det vi läser utifrån vår förförståelse, 

utifrån denna scen plockar vi sedan fram de scheman (ex. restaurangschema, bioschema 

etc.) vi har tillgängliga, vilka hjälper oss att tolka det vi läser. ”Ett schema 

tillhandahåller den bakgrundskunskap som är relevant för att göra inferenser” (Franzén, 

1993: 21). 

 

6.3.2 Inferenstaxonomi 

Ur Lena Franzéns forskningsrapport Att ”läsa mellan raderna”. En studie över goda 

läsare i åk 5 och deras förmåga att göra inferenser samt några inferensträningsmetoder 

för svaga läsare (1993) hämtar vi våra teoretiska ramar vad gäller inferensen som 

avgörande i läsförståelseprocessen. Att göra inferenser är synonymt med att ”läsa 

mellan raderna” menar Franzén. Författaren kan inte skriva ut all information explicit i 

texten, det skulle bli för långt och tråkigt att läsa. Läsaren måsta vara aktiv och fylla i 

den information som saknas, göra inferenser. Det gör läsaren genom att göra kopplingar 

mellan textens innehåll och de egna förkunskaperna och erfarenheterna av det ämne 

texten behandlar. Franzén har testat hur goda läsare går tillväga när de gör inferenser 

under läsning genom att låta 10 elever i år 5 enskilt läsa en skönlitterär text och sedan 

besvara frågor om texten. Utifrån svaren har Franzén analyserat vilka strategier eleverna 

använt för att skapa inferenser och förstå texten. Hon presenterar en diger bredd av olika 

inferenstaxonomier, d.v.s. klasser och kategorier av inferenser, av vilka vi valt några få 

som analysredskap i vår undersökning; textbaserade inferenser, modellbaserade 

inferenser och bakåtriktade inferenser. Textbaserade inferenser görs genom att läsaren 

använder ledtrådar i texten för att hitta logiska relationer i en text. För att kunna göra 

modellbaserade inferenser får läsaren lita till egna erfarenheter och kunskaper för att 

fylla i luckorna i en text. En bakåtriktad inferens relaterar ett ord eller fras till en 

tidigare information i texten.  
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7. Metod  

7.1 Intervju 

Vi har valt att betrakta boksamtalen som semistrukturerade intervjuer i fokusgrupp, ett 

flexibelt arbetssätt som till stor del kunde anpassas utifrån intervjupersonerna. Liksom 

rekommenderas i arbetet med fokusgrupper har vi använt oss av särskilda kriterier vid 

vårt val av respondenter. Undersökningens fokus kan också förändras utifrån frågor som 

framkommer under intervjuerna (Bryman, 2006).  

 
Fokusgrupper ger forskare möjlighet att studera hur individer samfällt skapar mening i en 

företeelse. Det är en viktig tes i teoretiskt perspektiv som symbolisk interaktionism att den 

process som inbegrips då man förstår eller tolkar en social företeelse inte är oberoende av 

andra människor. Meningsskapandet sker i stället i samspel och diskussioner med andra. 

(Bryman, 2006:327). 

 

Sex boksamtal/intervjuer genomfördes, varav fem kunde användas i undersökningen. 

Den bok intervjun/samtalet skulle handla om presenterades först och lästes sedan högt. 

Intervjun/boksamtalet byggdes runt förberedda frågor4 enligt den sokratiska 

samtalsmodellen (Lindström, 2000). Samtalsledaren förhöll sig flexibel till frågorna och 

anpassade dem utifrån situationen och informanterna. Samtliga intervjuer genomfördes i 

ett grupprum i anslutning till barnens klassrum och läsningen och samtalet tog ca en 

timme var gång.  

 

7.2 Deltagande observation 

Vi använder oss också av deltagande observation. Denna metod innebär en stor 

sensitivitet avseende kontexten (Bryman, 2006). Genom att befinna oss i den 

observerade miljön får vi en förståelse för den miljö vi befinner oss i och kan därmed se 

intressanta kopplingar mellan beteende och sammanhang. 

                                                 
4 Bilaga 4-9.  
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Deltagande observation rymmen en naturalistisk tonvikt genom att den kvalitativt inriktade 

forskaren möter människor i deras naturliga omgivning (Bryman, 2006:319). 

 

Under genomförandet av våra boksamtal har en av oss agerat samtalsledare och den 

andre har agerat observatör. Samtalen spelades in på en MP3-spelare (digital 

audiospelare). Observatörens roll var att komplettera ljudinspelningen med anteckningar 

om vem som sade vad ifall detta blev otydligt vid avlyssningen, samt att notera hur 

deltagarna interagerade, sådant som en MP3-spelare inte kan registrera. Observatörens 

intryck kom att bli betydande för att ha möjlighet att utveckla boksamtalens utformning 

under studiens gång.  

 

7.3 Urval och bortfall  

Vi har arbetat med sex elever från år 1. Vi önskade ett representativt urval (Bryman, 

2006) av de elever som fanns i klassen eftersom vi ser att boksamtal bör kunna 

genomföras med alla elever i en klass. Därför valde klasslärarna ut tre pojkar och tre 

flickor som enligt deras bedömning hade kommit olika långt i läsutvecklingen. Två 

elever var avancerade läsare, två var medelgoda läsare och två var svaga läsare.  

 

Bortfallet utgjordes av informanters frånvaro och tekniska problem. I ett samtal var en 

elev frånvarande på grund av ledighet och i ett annat samtal var en elev borta på grund 

av sjukdom. Samtalet kring boken Allrakäraste syster blev inte inspelat då den tekniska 

apparaturen hanterats fel. Dessa bortfall får anses acceptabla och utan större inverkan på 

studiens utfall.  

 

I inledningen av studien planerades och genomfördes en enkätstudie i den klass som 

våra informanter ingick i, vilket framgår av bilaga ett och två. Enkäten visade sig senare 

inte hålla för de krav på reliabilitet och validitet som en vetenskaplig studie kräver och 

vi har därför valt att utelämna denna.  
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7.4 Etiska aspekter 

Vi har i denna studie utgått från de etiska aspekter som behandlas av Bryman (2006).   

Informationskravet 
Vi har informerat berörda personer om syftet med vår forskning liksom att deras 

medverkan är frivillig och kan avbrytas när de så önskar. 

Samtyckeskravet 
Då personerna i vår studie är minderåriga har vi skriftligen informerat vårdnadshavare 

om syftet med vår studie och bett om deras tillstånd i enlighet med samtyckeskravet. 

Naturligtvis har vi även bett om respondenternas samtycke. 

Konfidentialitetskravet 
De medverkande i vår studie presenteras anonymiserat, vi vidtar de åtgärder vi anser 

nödvändiga för att se till att skydda personuppgifterna. 

Nyttjandekravet 
De uppgifter som vi samlar in under forskningens gång används endast i vår studie. De 

ljudupptagningar vi gör under våra boksamtal avlyssnas endast av oss och kommer efter 

avslutad studie att raderas. 

 

7.5 Tillförlitlighet 

Uttrycken reliabilitet och validitet är relativt omdiskuterade i kvalitativ forskning och 

det finns flera skilda uppfattningar kring hur de ska tolkas. Vi har valt att sälla oss till 

Le Compte & Goetz (1982 I: Bryman, 2006) vilka skildrar dessa uttryck utifrån följande  

begrepp: 

 

Extern reliabilitet, som står för de möjligheter som finns att replikera undersökningen. 

En förutsättning för att detta ska fungera menar de är att forskaren ikläder sig en 

liknande social roll som den tidigare forskaren. 

Intern reliabilitet; här poängteras vikten av att medlemmarna i ett forskarlag kommer 

överens om hur de ska tolka sina data. 
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Intern validitet, här betonas vikten av att det finns en god koherens mellan forskarnas 

observationer och de teorier som de utvecklar. 

Extern validitet, vilket handlar om de möjligheter som finns att resultaten kan 

abstraheras till andra kontexter. 

 

Vi väljer att återkomma till dessa aspekter av undersökningen i diskussionen.  

 

7.6 Kvalitativ forskning 

Vår studie ingår i den kvalitativa forskningstraditionen. En stor del av den kvalitativa 

forskningen innefattar att pröva teorier under undersökandets gång, det handlar mer om 

teorigenerering än som i den kvantitativa om teoriprövning (Bryman 2006). Ytterligare 

en aspekt av den kvalitativa forskningsstilen är den närhet som forskaren har till det 

som beforskas vilket utgör en ganska stor kontrast till den mer distanserade kvantitativa 

traditionen. Närhetsaspekten i vår studie är stor och utgörs av att vi både skapar den 

situation som beforskas, är del i processen (samtalsledaren) och samlar in data via 

deltagande observation och intervju. Den studie som vi bedriver har i enlighet med den 

kvalitativa forskningen ett visst mått av processinriktning. Detta innebär att 

undersökningen anpassas utifrån de förutsättningar som förändras under studiens gång 

(Bryman, 2006).  

 

7.7 Grounded theory 

Inom kvalitativ dataanalys är grounded theory en av de mest förekommande metoderna 

och den metod som innefattar ett effektivt sätta att koda omfattande data, d.v.s. den 

process där data bryts ner till mindre delar och benämns och kategoriseras. Inom 

kvalitativ forskning är det insamlad data som bestämmer kodningen i motsats till 

kvantitativ forskning som i förväg utformat standardiserade koder (Bryman, 2006). Vår 

undersökning genererade ett stort datamaterial i form av transkriptioner från fem 

boksamtal samt observationsscheman från samtliga samtal. Vår forskningsfråga: ”Vilka 

strategier kopplade till läsförståelse gestaltas i ett boksamtal?” präglade genomläsningen 

av vårt datamaterial från boksamtalen. Vi fann tre huvudkategorier av 
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läsförståelsestrategier: att ställa frågor, att göra inferenser och att läsa. Dessa kategoriers 

egenskaper framgår delvis av dess benämning men redovisas också som exempel i 

resultatdelen. De teorier vår undersökning genererar är s.k. faktisk teori (Bryman, 2006) 

i det att de rör det lärarledda boksamtalet i en liten grupp i synnerhet och kanske inte är 

tillämpbar på andra typer av undervisning.  

 

Bland kritiken som förts fram mot grounded theory finns bl.a. uppfattningen att 

kodningen av data i små delar bidrar till en fragmentiserad bild av resultatet och gör att 

forskaren förlorar känslan för kontexten (Bryman, 2006). Vi tror vi undviker detta 

genom att belysa boksamtalet med hjälp av sociokulturell lärandeteori, vilken lägger 

stor vikt vid den kontextuella förståelsen.  
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8. Resultat 

8.1 Metodisk gestaltning 

8.1.1 Val av litteratur  

Processen inleddes med val av litteratur till boksamtalen, vilken skulle bestå av 

bilderböcker för barn i åldersgruppen 7-8 år. En viktig aspekt att ta ställning till i vårt 

litteraturval var Lindströms (2000) rekommendationer att använda öppna texter att 

diskutera kring, texter som lämnar öppet för läsaren att tolka, diskutera och ta ställning. 

I valet av litteratur rådfrågade vi även en barnboksbibliotekarie utifrån tankarna med vår 

studie. Vi valde sedan litteratur med hänsyn till att litteraturen skulle kunna tilltala 

elevernas allmänna och litterära repertoar men styrdes även av tidsramarna, det fick inte 

ta mer än 20 minuter att läsa boken högt.  

 

Valet av bok inför det första boksamtalet kändes avgörande för om vi skulle få med oss 

eleverna och skapa en positiv inställning till projektet. Två pojkar i gruppen visste vi 

sedan förut var tongivande i klassen, det kändes viktigt att första boken fångade deras 

intresse. Det vi visste om dessa pojkar var att de var svaga läsare och mycket 

sportintresserade. Med detta i åtanke föll valet på Spinkis och Costas av Lasse Anrell 

och Mati Lepp. Den kan beskrivas som en lättillgänglig realistisk samtidsskildring av 

två pojkars vänskap vilken utspelar sig i för barnen kända miljöer; i skolan, på 

fotbollsplanen och i hemmet.  

 

Övriga litteraturval styrdes av en ambition att få med olika teman och motiv för att 

skapa variation i boksamtalen samt att utmana och utveckla elevernas allmänna 

repertoar till att omfatta berättelser som går utanför vardagsrealismen. Temana döden, 

identitet, utanförskap, ensamhet, sårbarhet och vänskap täcktes in av de böcker vi valde.  

Böckerna har också omväxlande pojkar, flickor och förmänskligade djur i huvudrollen 

och representerar olika genrer; samtidsrealism, sägen, modern konstsaga och fantastisk 

berättelse, på detta sätt utvecklades även elevernas litterära repertoar.  
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1. Spinkis & Costas av Lasse Anrell & Mati Lepp 

2. Döden i ett nötskal av Eric Maddern & Paul Hess 

3. Riddaren utan namn av Cornelia Funke & Kerstin Meyer 

4. Allrakäraste syster av Astrid Lindgren & Hans Arnold 

5. Hunden som trodde att han var en katt  

av Josefina Protacio Svejstrup & Anders Kaardahl 

6. Nils Karlsson-Pyssling flyttar in av Astrid Lindgren & Ilon Wikland 

 

Bild 1: Litteraturlista från boksamtalen i den ordning de lästes 

 

8.1.2 Samtalsregler 

Inför det första boksamtalet hade vi sammanställt ett antal samtalsregler vilka syftade 

till att säkerställa en god samtalskultur i demokratisk och sokratisk anda, där betonades 

det att alla skulle få komma till tals och bli lyssnade till samt att det var tillåtet att tycka 

olika. För att skapa trygghet avtalade vi med barnen att inget som sades fick lämna 

rummet. Det var likvärdigt viktigt att den som yttrade sig stödde sig på texten och egna 

erfarenheter, inte på auktoriteter. Samtalsledaren var betydande för att upprätthålla en 

god samtalskultur deltagarna emellan genom att återkommande påminna om reglerna.   

 

8.1.3 Boksamtalen 

De boksamtal vi genomförde i vår studie kom att bestå av tre frågetyper likt Lindströms 

(2000) tolkning av sokratiska samtal: faktafrågor, tolkningsfrågor och 

värderingsfrågor. Faktafrågorna har en sammanfattande funktion, svaren går att finna 

”på raderna” och handlar om det som författaren säger. Dessa frågor lägger grunden för 

att tolka texten. Tolkningsfrågorna handlar om att försöka förstå vad som döljer sig 

”mellan raderna”, här uppmuntras eleverna att fylla i textens tomrum med egna 

tolkningar. Värderingsfrågorna för diskussionen utanför texten och fordrar att vi 

värderar och tar ställning till det vi läst samt tillämpar våra egna liv och erfarenheter 

som utgångspunkt i våra svar (Lindström, 2000). Vi valde att anlägga ett undrande, 

genuint nyfiket perspektiv likt Chambers (1993) förespråkar. 
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Boksamtalen byggdes upp kring dessa frågetyper; faktafrågor, tolkningsfrågor och 

värderingsfrågor, vilka utgjorde den grundläggande struktur som vi utgick från i 

studien.  

 

Faktafrågor 

Vad tyckte Jack mest om att göra? 

Hur fick Jack reda på att hans mamma skulle dö? 

Hur reagerade Jack när han mötte Döden på stranden? 

Hur kände sig Jacks mamma när Jack kom tillbaka hem? 

Vad hände när Jacks mamma försökte laga mat? 

Vad gör Jack för att ställa allt till rätta igen? 

Vad säger Döden när han åter befrias ur nötskalet?  

 

Tolkningsfrågor 

Hur kände Jacks mor inför att dö? 

Hur kom det sig att Jack vågade kämpa mot Döden? 

Vad var det Jack plötsligt förstod när han var i byn för att handla? 

Fanns det något de hade kunnat äta medan Döden var borta? 

Vad känner Jack när han går där på stranden och letar efter nötskalet?  

Varför tog inte Döden Jacks mamma när han väl var fri igen? 

 

Värderingsfrågor 

Hur kommer det sig att vi, trots att Döden är en naturlig del av livet, är så rädda för den? 

 

Bild 2: Planering inför boksamtal 2, Döden i ett nötskal.  

 

Valet att använda endast ett exemplar av boken gjorde att samtalsledaren satt med 

barnen tätt omkring sig under högläsningen. När boken sedan diskuterades hjälpte det 

till att hålla gruppen fokuserad kring en fråga åt gången. Boken behandlades som allmän 

egendom efter läsningen och barnen turades om att bläddra och söka efter information, 

detta bidrog till en livfull och engagerande atmosfär. I den utsträckning vi tagit del av 

andras arbeten med boksamtal, vilket ofta är bland äldre elever, har varje elev haft ett 

eget exemplar av den text som diskuterats och skött läsningen på egen hand. Vi 

upplevde att det var positivt att ha endast ett exemplar av boken och tror att om eleverna 

hade suttit med varsin bok så hade det splittrat uppmärksamheten.  
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8.1.4 Utveckling av den metodiska gestaltningen 

Liksom Simonsson (2004) beskriver det upplever vi att en del av analysarbetet startade 

redan efter vår första observation då vi började utvärdera våra angreppssätt och vårt sätt 

att ställa frågor i samtalen. Inledningsvis utformades frågorna och själva samtalen nära 

den sokratiska samtalsmodellen. Efter varje samtal hade vi ett möte där vi reflekterade 

kring våra intryck och kom överens om vissa förbättringar. Vi upplevde redan 

inledningsvis i studien att vi ville uppmuntra elevernas egna frågor, och hämtade 

inspiration i Chambers tell-me inriktning. Vår process utvecklades och förändrades 

under studiens fullföljande för att bättre anpassas till dem som deltog i studien.  

 

8.2 Identifierade läsförståelsestrategier 

För att besvara frågeställningen: Vilka strategier kopplade till läsförståelse gestaltas i 

ett boksamtal? har vi tagit fasta på alla de handlingar barnen utför inom ramen av 

boksamtalen som på något sätt är kopplade till förståelse av den lästa bokens text. Vi 

har valt att kort kalla dessa handlingar för läsförståelsestrategier och delat upp dem i 

olika kategorier och underkategorier. 

 
De läsförståelsestrategier som gestaltas i vår undersökning är: 
 

Att ställa frågor 
- om ords betydelse 
- till ikonotexten5 
 

Att göra inferenser 
- textbaserade 
- modellbaserade  
- bakåtriktade (överbyggande) 
 

                                                 
5 ”Bilderbokens totala meddelande uppbyggt av bild och text och deras interaktion” (Hallberg, 1998:219)  ”Ett 

vidgat textbegrepp innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder.” (Skolverket, 2000:98) 
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Att läsa 
- omläsning/återvända till texten 
- bilder 

 

8.2.1 Att ställa frågor 

Under boksamtalen började eleverna spontant ställa frågor av olika slag. Det kunde vara 

ett okänt ord som de under läsningen kort ville ha förklarat. Det kunde vara frågor om 

innehållet riktat till samtalsledaren eller om något de inte förstod i bilderna. Vi beslöt 

efter det första samtalet att uppmuntra frågor under läsningen som handlade om 

ordförståelse eller innehållsförståelse och att i planeringen ge särskild plats för 

elevernas tolkningsfrågor. Eleverna började också att efterhand överta samtalsledarens 

frågemönster och ställde frågor till texten på samma sätt som samtalsledaren gjort. Det 

förekom även att eleverna ställde frågor till varandra utefter samma mönster som 

samtalsledaren gjorde. Att kunna ställa frågor och få svar möjliggörs av det 

sociokulturella sammanhanget och visar på ett konkret sätt hur eleven tillsammans med 

en vuxen eller mer kunnig kamrat kan utvecklas proximalt (Vygotsky, 1978).  

 

8.2.2 Att göra inferenser 

Barnens inferenser blev synliga både genom deras spontana kommentar eller genom att 

de svarade på samtalsledarens tolkningsfrågor. Ibland blev en elevs inferens synlig då 

den besvarade en annan elevs fråga. Barnens schema omfattar inte alla gånger de ämnen 

som texterna handlar om varpå de inte kan göra kopplingar till tidigare erfarenhet och 

kunskap eller ger vilda gissningar som svar. Vi kallar dessa gissningar också för 

inferenser eftersom strategin är den rätta och varje läsning måste ses som unik i enighet 

med Rosenblatts transaktionsteori. Texten sätter ibland igång reflektioner och 

associationer hos barnen som de inte kopplar till det lästa, dessa ”utsvävningar” har vi 

inte låtit omfattas av inferensbegreppet.  

 

8.2.3 Att läsa 

Goda läsare är de som när de får problem med förståelsen går tillbaka i texten och läser 

om. Som samtalsledare har vi försökt demonstrera denna läsförståelsestrategi genom att 

återvända till texten och läsa om eller uppmana eleverna att göra detsamma. Vi använde 
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bildstödet för de elever vars avkodning ännu haltade och vars självförtroende inte 

omfattade att läsa högt ur en ny text. De kunde få faktafrågor som vi visste att de kunde 

besvara genom att se på bilderna. Vi behandlade därmed den information som fanns i 

bilderna som likställd texten. Bara de två barn som befann sig i kategorin goda läsare 

gick med på att läsa högt ur texten. De två medelgoda läsarna valde båda att läsa tyst när 

de efter förslag från samtalsledaren sökte svar i texten. De båda svaga läsarna avböjde 

att läsa.  

 

Exempel ur boksamtalet: Döden i ett nötskal 

Efter läsningen av boken Döden i ett nötskal kommer spontant en fråga till texten från 

en pojke: ”Jag skulle vilja veta hur gammal mamman var”. Mamman i berättelsen är 

döende men hennes son Jack har stoppat Döden genom att stänga in honom i ett nötskal 

och räddar därmed mamman. Samtalsledaren antecknar frågan och återkommer till den 

längre fram i samtalet, barnen försöker reda ut frågan och visar sig använda olika 

läsförståelsestrategier. Några svarar först 80 och 90 år, en modellbaserad inferens som 

visar att deras schema över dödsorsaker innehåller kunskap om att man är gammal när 

man dör. Någon har tagit stöd i bilderna och gissar på 40 år. ”Hon ser ganska ung ut, 

gamla brukar mer vara lite så skrynkliga” förklarar en flicka. Hon har kombinerat stöd i 

bilderna med egna erfarenheter om hur gamla och unga brukar se ut, både 

modellbaserad och textbaserad inferens görs här. Nedanstående dialogavsnitt visar hur 

resonemangen förts6.  

 

Citat Kodning 

 

F2 Med: Min bror han är typ i 

tioårsåldern och min mamma är typ 43. 

(…) 

SL: Tror du att mamman är ungefär i den 

åldern? 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Informanternas identitet i citaten är kodad utifrån kön och läsutvecklingsnivå. P=pojke, F=flicka, God=god 

läsare, Med=medelgod läsare, Sv=svag läsare. I de fall två informanters kön och läsutvecklingsnivå sammanfaller 

har vi lagt till en siffra, ex. P2 Sv. SL=samtalsledare.  
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F2 Med: Ja, min mamma har såhär lite 

grått hår och det har hon med (syftar på 

bild på mamman). 

 

Modellbaserad och textbaserad inferens.  

 

Exempel ur boksamtalet: Riddaren utan namn 

Titeln på boken frammanar en spontan fråga till texten hos en elev, frågan skrivs upp av 

samtalsledaren för att behandlas efter läsningen. Eleven svarar själv på sin fråga efter 

läsningen och har därmed gjort en textbaserad, bakåtriktad inferens.  

 
Citat Kodning 

 

P God: Varför har han inget namn? 

(Syftar på titeln Riddaren utan namn) 

 

(Efter boken lästs) 

P God: Nu vet vi ju vad hennes namn var, 

Violetta. 

SL: Ja precis, nu vet vi det. 

P God: Då kan vi stryka det.  

 

 
Ställer fråga till texten. 
 
 
 
 
 

Textbaserad och bakåtriktad inferens. 

 

När läraren ställer en faktafråga blir det nödvändigt för läsaren att återvända till texten 

för att kunna svara. Här uppkommer också en ordförståelsefråga som besvaras av en 

annan elev, som redan gjort den nödvändiga inferensen.  

 

Citat Kodning 

 

SL: Vad var det kungen lärde sina söner, 

det var en lång lista vad jag minns. Nu 

tittar F God här i boken, är det någon som 

kommer ihåg nånting? 

F God: jag kommer inte ihåg någonting.  

 

Faktafråga. 

 

 

 

 

 27



 

SL: Nej. Ska du läsa lite vad de lärde sig? 

F God: (läser)”Att rida, att strida med 

svärd och lans”, vad betyder lans? 

SL: Vad betyder lans? 

P God: Det är ett vapen. 

(…) 

P2 Sv: Det är det där långa vapnet (pekar 

på bilden). 

 

Läraren för läsarna tillbaka till texten. 

Läser, återvänder till texten. Frågar om 

ords betydelse. 

 

Modellbaserad inferens. 

 

 

 

 

Följande exempel innehåller både spontana frågor om en bild i boken, samtalsledarens 

stödjande funktion i att erbjuda förklaringar och demonstrera läsförståelsestrategier när 

hon återvänder till texten och läser. Barnens modellbaserade inferenser visar på hur 

olika scheman aktiverats som kan förklara varför drottningen dog.  

 

Citat Kodning 

 

P1 Sv: Vem är det där? (syftar på en bild 

där en nunna står bredvid drottningens 

dödsbädd) 

SL: Ja just det, du tittade på bilden. 

P1 Sv: Är det där drottningen? 

(…) 

SL: Det här är säkert… hon har kläder 

som ser ut som en nunnas kläder och hon 

hjälpte säkert till vid förlossningen.  

(…) 

P1 Sv: Jag undrar, hur dog hon? 

SL: Ja… 

P2 Sv: Hon tappade andan. 

SL: Det står så här: ”…så födde 

drottningen en dotter men drottningen dog 

när barnet föddes.” Det står inte. Vad tror 

 

Spontan fråga till texten. 

 

 

 

Spontan fråga till texten. 

 

Läraren stöttar med sin kunskap. 

 

 

 

Spontan fråga till texten. 

 

Modellbaserad inferens. 

Läraren återvänder till texten och läser. 
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du att det beror på? 

P2 Sv: Hon blev dödad.  

(…) 

SL: Tror du att hon blev dödad? 

P2 Sv: Kanske. 

F2 Med: Jag tror inte det. 

P2 Sv: Eller så fick hon en sjukdom 

kanske?  

SL: Nån sjukdom? 

F God: Kanske cancer. 

P1 Sv: Ja när hon föddes, när den där lilla 

föddes, då kanske hon dog… 

F God: Cancer. 

P2 Sv: Eller blodförgiftning. 

 

Modellbaserad inferens. 

 

 

 

 

Modellbaserad inferens. 

 

 

Modellbaserad inferens. 

Textbaserad inferens. 

 

 

Modellbaserad inferens. 

 

 

Exempel ur boksamtalet: Nils Karlsson-Pyssling flyttar in 

För att alla elever skulle kunna svara på åtminstone en faktafråga planerade vi i förväg 

vem som skulle få vilken fråga. Här kan en av de svaga läsarna svara på en faktafråga 

med hjälp av bildstöd.   

 
Citat Kodning 

SL: (…) Hur såg han ut då? P2 Sv? 

P2 Sv: Vem? 

SL: Nils.  

P2 Sv: Han hade randig tröja och bruna 

byxor och randiga strumpor och gula skor, 

och brunt hår och äh / blåa ögon / och 

liten röd mössa. 

SL: Hade du hunnit se vad han hade för 

färg på ögonen också? 

P God: Det är två lappar på byxorna. 

Faktafråga där svaret finns i bilden. 

 

 

Återvänder till texten och läser. 

 

 

 

 

 

 

 29



 

SL: Ja, det är det.  

P God: Det är två lappar på byxorna, en 

blå och orange. 

 

 

Återvänder till texten och läser.  

 

Denna sekvens i dialogen visar olika modellbaserade inferenser, barnens kopplingar till 

olika scheman blir tydliga. Här visas också att barnen vågar ta ställning för olika 

tolkningar. Texten ger ingen information om systerns eller Bertils ålder.  

 
Citat Kodning 

 

SL: Och vem var Märta? 

(…) 

SL: Lillasystern säger du… eller 

storasyster, ja det vet vi ju inte riktigt. Vi 

vet ju att det var en syster.  

F God: Jag tror att det var lilla. 

(…) 

P God: Jag tror att det är storasyster 

P2 Sv: Det är klart att det var storasyster 

för hon är ju död.  

SL: Jaha, du tänker så. 

F God: Jag tror att det är, nej, nej det är 

storasyster, för Bertil går säkert på dagis.  

 

 

Tolkningsfråga 

 

 

 

 

Modellbaserad inferens. 

 

Modellbaserad inferens. 

Modellbaserad inferens. 

 

 

Modellbaserad inferens.  

 

8.3 Receptionsanalys 

Med hjälp av Jack Thomsons modell av utvecklingen av litteraturreception kan vi 

anlägga ytterligare perspektiv på barnens handlingar under boksamtalet. Modellen ger 

oss redskapen att analysera var i den receptiva utvecklingen barnen befinner sig och vad 

som utgör nästa utmaning.   
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Med hjälp av faktafrågorna i vår samtalsmodell kunde vi stämma av att alla barn förstått 

texten på ett ytplan och tagit del av det som stod ”på raderna”. Förmågan att empatiskt 

sätta sig in i de olika karaktärernas situation och känsloliv gestaltades många gånger 

under samtalen. Exemplet som följer är ur boksamtalet kring texten Spinkis och Costas.  

 

 

SL: Jag tycker att det verkar som att laget blev bättre när Costas kom tillbaka… för då 

började de plötsligt göra massa med mål. Vad tror ni att det beror på? Och nu är det 

såhär att nu vet vi ju inte, så nu får man gissa och säga vad man tror, det kan vara på 

många olika sätt. P God vad tror du? 

P God: Jag tror att de blev så jätteglada så att de började göra mål sådär. 

SL: Blir man bra på fotboll bara för att man är glad? 

P God: Nej men när de gjorde flera mål sådär så kanske de gjorde fler mål, matchen 

kan alltid vända om. 

(…) 

F God: Vahettere…de blir så glada och så vahettere, de känner sig mycket säkrare när 

han var.. Han gjorde ju flera mål… han var så duktig… 

SL: Ja just det… kom in och gjorde de första målen… och det började vända där. 

F God: Ja och då känner sig … vahettere … ehh .. Olle han känner sig så säker bara 

för att han har gjort de första målen… och då kunde han göra de sista eller den som 

emellan. 

 

Ur boksamtalet: Spinkis och Costas 

 

Steg 3 och 4 i Thomsons modell ser vi som ett annat sätt att beskriva det inferensarbete 

som tidigare exemplifierats. Inferensarbetet uppstår spontant hos barnen men synliggörs 

oftast som en följd av samtalsledarens frågor om texten.  

 
 

SL: Vad tror du hon hade fått lära sig av sin mamma då? Om hon hade fått lära sig 

flicksaker? 

(…) 

P God: Lära sig bestämma bra saker. 
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(…) 

SL: Ja, för att hon ska bli drottning tänker du? 

P God: Ja då måste hon lära sig bestämma bra saker över slottet å så. 

SL: Över slottet, ja, inte över hela landet då? 

P God: Nej, men om det var för jättelänge sen kanske hon skulle lära sig bestämma 

över hela landet. 

SL: Du menar att i Sverige idag tex så har inte…. 

(…) 

P God: Jo för kungen bestämmer inte längre. 

 

Ur boksamtalet: Riddaren utan namn 

 

Att tolka metaforer är en förmåga som Thomson menar kommer ganska sent i 

utvecklingen av litteraturreception. Vi upplevde inte att denna förmåga kom till uttryck 

ofta under våra samtal men hittade ett tydligt exempel där en elev spontant förklarar 

metaforen ”göra hål i luften”.  

 

 

SL: Det står så här (läser) ”När Violettas bröder…” Oj, försök sitta kvar på stolen… 

och du också. ”… När Violettas bröder försökte stöta sina lansar mot henne, det var 

dom här långa spjuten, så gjorde de bara hål i luften.” 

P God: Dom missade, hon kom undan. 

 

Ur boksamtalet: Riddaren utan namn 

 

Värderingsfrågan i boksamtalet har gett eleverna möjlighet att reflektera över textens 

handling och teman på ett universellt plan och har förmått dem att läsa texten ”utöver 

raderna”. Vi tror inte att eleverna utan stöd från samtalsledaren och samtalsmodellen 

tagit läsningen till dessa sista steg som Thomson beskriver i sin modell över 

litteraturreception.  

 

 
SL: Jaa… Nu får du svara då, varför tror du att man är så rädd för döden fast alla ska 
dö? 
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F God: Titta, man vill ju leva men när man lever hela tiden då … som det som många 
tror kommer att hända nu … du vet dom där svarta hålen…. när dom blir … då händer 
det massa saker… och tänk när vår sol kommer närmare jorden …då kanske dom blir 
rädda. 
 
SL: Man är rädd för… 
 
F God: Då kan man inte leva… men man lever ändå. 
 

Ur boksamtalet: Döden i ett nötskal 

 

8.3.1 En text avvisas 

Texten Riddaren utan namn handlar om en prinsessa som uppfostras som pojke och blir 

så snabb och skicklig till häst att hon i en tornering besegrar landets alla riddare 

inklusive sina bröder prinsarna. Under läsningen bryter en pojke (P2 Sv) upprepade 

gånger in med kommentarer där han förminskar de prestationer som huvudpersonen gör 

genom att vinna tornerspelet. I samtalet som följer blir det tydligt att pojkens allmänna 

repertoar inte tilltalas av textens allmänna repertoar, i hans värld kan inte en flicka ha 

framgångar i styrkemätningar. Följden blir att han avvisar texten.    

 
 

Under läsningen: 

SL: (läser) ”Tillslut fanns där ingen mer som ville mäta sig med honom och Riddaren 

utan namn…” 

P2 Sv: (bryter in) Det är en tjej.  

SL: (läser) ”…red fram till kungens plats och sänkte sin lans för att ta emot 

segerkransen.” 

P2 Sv: (bryter in) Hon har ju övat (nedlåtande ton). 

 

Något senare under läsningen: 

SL: (läser) ”… och för första gången i sitt liv kunde hennes far kungen inte hitta några 

ord...” 

P2 Sv: (bryter in) Hon hade klarat alla. Det var därför hon fubbade med den där braiga 

hästen (irriterat).  
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Senare i samtalet:  

P2 Sv: Kunde inte hon bli en kille istället för en tjej? 

SL: Hur tänker du då att man blir en kille? 

P2 Sv: Hon skulle ju… 

SL: Är det att du tänker att författaren skulle ha skrivit att det var en kille istället? 

P2 Sv: Ja. 

Flera: Nä! 

P1 Sv: Nä det skulle va en tjej för alltså det finns ingen krigare som är en tjej. 

SL: Men han har rätt att tycka så. Här får vi tycka olika eller hur? Så om han tycker att 

det skulle vara bättre med en kille som var den här som var så här snabb och bra och 

vann hela torneringen… 

P2 Sv: Ja, ja.  
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9. Diskussion 

9.1 Reliabilitet och validitet 

9.1.1 Extern reliabilitet 

Med hänvisning till receptionsteoretikernas betoning av varje persons läsning som unik 

och till det sociokulturella perspektivet på kontextens betydelse för lärande så måste 

replikerbarheten betraktas som låg. Våra resultat är i högsta grad avhängigt de personer 

som deltagit i studien, vi som forskare samt våra informanter. Däremot finns de metoder 

vi använt, både i boksamtalen och i undersökningen, väl dokumenterade. Detta gäller 

likväl för vår planering och vårt genomförande av studien. I detta avseende är den 

externa reliabiliteten hög. 

 

9.1.2 Intern reliabilitet 

Under studien har vi regelbundet diskuterat de olika data som framkommit och 

gemensamt kommit överens om tolkningen av dessa och den kontext ur vilka de 

uppstått. Den interna reliabiliteten är hög. 

 
9.1.3 Intern validitet 

Vi har i denna studie arbetat utifrån den kvalitativa forskningstraditionen och låtit det 

empiriska materialet vara teorigenererande. Vi upplever därmed att vi har en god 

koherens mellan våra resultat och våra slutsatser.  

 

9.1.4 Extern validitet 

Vi menar att de teorier som vår undersökning genererar har en ganska begränsad 

möjlighet att abstraheras till andra undervisningskontexter. Undervisningsmetoden, det 

sokratiska samtalet, kan vi dock se som tillämpbar i många fler sammanhang, den 

demokratiska diskussionen och deltagandet kan lyftas i fler ämnen än i läsundervisning. 
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Den kunskap vi får om barns läsförståelsestrategier lär oss som lärare mycket om hur 

barn i denna ålder har möjlighet att reflektera och tillämpa sina egna erfarenheter på det 

lästa, dessa strategier bör kunna stödjas och uppmuntras även i andra 

undervisningsmodeller kring läsning. Genom att noggrant beskriva den kontext vi 

studerat gör vi det möjligt för andra forskare att själva avgöra hur överförbara våra 

resultat är på en annan miljö (Bryman, 2006).  

 

9.2 Metoddiskussion 

Vi kom aldrig att göra någon kartläggning avseende barnens tidigare skolprestationer, 

läserfarenheter eller sociala bakgrund för att kunna analysera hur dessa faktorer 

påverkade utfallet av resultatet och vi har inte gått in och gjort enskilda analyser av 

barnens individuella prestationer. Det kan tyckas som en svaghet i vårt empiriska 

material och något som försvårar möjligheten att replikera vår undersökning.  

 

Detta är en konsekvens av flera anledningar. Dels såg vi stora svårigheter att säkert 

kunna dokumentera enskilda elevers läserfarenhet liksom annan tidigare kunskap och 

erfarenhet (det skulle i vilket fall bli ett omfattande arbete och hamna utanför ramen för 

uppsatsens storlek). Ett barn som ännu tragglar med ordavkodningen kanske ofta blir 

läst för hemma av engagerade föräldrar som interagerar på det sätt som utvecklar 

läsförståelsen och förmågan att tillämpa det lästa på egna erfarenheter. Och en säker 

avkodare kan å andra sidan ha problem med förståelsen utan att läraren ännu upptäckt 

detta. Boksamtalen är också utformade på ett sätt som gör att läraren har möjlighet att ta 

del av varje elevs individuella läsning av en text, kanske är det initialt läraren som i 

denna undervisningsform kommer att lära sig något nytt om sina elever, vi ville lämna 

denna möjlighet öppen – att låta oss överraskas och få föreställningar om elever och 

deras förmåga ställda på ända. Ytterligare är vi av den uppfattningen att alla elever 

oavsett var de befinner sig i läsutvecklingen har nytta av och kan tilltalas av denna typ 

av undervisning och gemensamma läsning av en skönlitterär text. Vi tror nämligen på 

lärares förmåga att kartlägga sina elevers utveckling och att anpassa undervisningen till 

varje elevs proximala utveckling. Sist men inte minst utgör en grupp elever med olika 

grad av läsutveckling en möjlighet att i Vygotskys anda låta eleverna ta stöd i varandra 

och såklart i den vuxne. Därför arbetade vi med ett representativt urval och fick på det 
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sättet elever som hade olika framgång i läsutvecklingen och därmed också olika 

läserfarenhet. Vår uppfattning blev att graden av läsutveckling (bedömd av elevernas 

ordinarie lärare) inte avgjorde graden av aktivt arbete under boksamtalen.  

 

…det är så mycket lättare att dokumentera undervisning än att dokumentera lärande. 

(Olga Dysthe, 2003:7) 

 

9.3 Frågor & svar 

Examensarbetes syfte var att ta reda på hur elever agerar under boksamtal och vilket 

lärande som gestaltas. Genom att ställa frågor om barnens reception av texten hade vi 

ambitionen att explicitgöra läsförståelsen som målet med läsning. Via de inspelade 

samtalen hoppades vi på att få en bild av de strategier barnen använde för att förstå 

texten.  

 

9.3.1 Vilka strategier kopplade till läsförståelse gestaltas i ett boksamtal?  

Vi fann att läsförståelsestrategierna som gestaltades utgjordes av en rad aktiva 

handlingar från barnen: att fråga, att göra inferenser och att läsa. Vad som möjliggjorde 

att dessa handlingar blev synliga för oss tillskriver vi den dialogiska 

undervisningsformen. De läsförståelsestrategier vi identifierat i vårt resultat tycker vi 

pekar på att barnen i boksamtalets form getts utrymme till att handla och vara aktiva i 

undervisningssituationen och i sitt lärande. Bakhtin betonar vikten av elevens aktiva 

förhållningssätt gentemot stoffet som en förutsättning att dialogen och förhandlingen 

om mening uppstår, vilket i sin tur är avgörande för att man skall kunna bekräfta eller 

förändra sin kunskap (Dysthe, 2003).  

 

9.3.2 Vilka faktorer i den metodiska gestaltningen är avgörande för 
resultatet av boksamtalen?  

De läsförståelsestrategier som gestaltades i våra boksamtal var naturligtvis avhängiga 

kontexten varav vår metodiska gestaltning utgjorde en liten del. ”Kontexten i ett 

etnografiskt perspektiv är oändlig”, skriver Moberg (2000:223). Den metodiska 
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gestaltningen omfattar lärarens didaktisk-metodiska handlingskompetens, teorikunskap i 

bland annat undervisningsfrågor samt lärarens vardagskunskap och föreställningar om 

barn, läsning och skönlitteratur. Den metodiska gestaltningen är den del av kontexten 

som vi som lärare alltid kan påverka och därför den del som vi fann intressant att 

analysera och diskutera. Wodaks (1996 ur Moberg, 2000) kontextbegrepp koncentriska 

cirklar visar hur komplext och stort det kontextuella sammanhanget är.  

 
… den snävaste cirkeln är själva yttrandet och dess kontext, d.v.s. det som föregår 

yttrandet, nästa cirkel utgörs av dem som interagerar, deras bakgrund, biografi och 

sociala roller. Därefter följer de yttre situationella omständigheterna som tid och rum. 

Den vidaste cirkeln står för institutionen/delkulturen i vilken den kommunikativa 

händelsen ingår. Dessutom kan man ta i beräknande det omgivande samhället. 

(Moberg, 2000:223) 

 
Vår metodiska gestaltning har tagit vara på mycket av det sociokulturella perspektivet 

på lärande. Vi har skapat en undervisningsform där dialogen och den sociala 

interaktionen är de primära kunskapskällorna. Förhandling om mening uppstår i 

situationen och är inte bestämd i förväg. Vi tror att detta gjorde att eleverna kände sig 

motiverade till att delta i samtalen och att undervisningen blev meningsfull när de fick 

vara med och påverka innehållet. Frågornas utformning kom att fokusera eleverna på 

den estetiska läsningen som tillvaratar varje individs känslomässiga upplevelse av 

textens innehåll och bidrog därmed till att gynna den homogena förståelsen och en 

flerstämmig dialog i Bakhtins anda. En efferent läsning hade snarare riktat 

uppmärksamheten mot textens form och författarens avsikter vilket mer får karaktären 

av en kunskapskontroll där läraren sitter inne med rätt svar. Valet av litteratur och den 

ordning i vilken den lästes påverkade också med största sannolikhet utfallet av 

boksamtalen. Den noggranna planeringen och matchningen av litteratur gentemot 

gruppens individer har del i att eleverna deltog med engagemang och öppenhet. Några 

texter hade en litterär och allmän repertoar som utmanade och låg något utanför vad 

elevernas tidigare läserfarenheter omfattade, men med hjälp av det stöd den vuxne 

erbjöd kunde eleverna också möta och skapa mening i dessa texter. 
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Andra kontextuella påverkansfaktorer 

Vi vill passa på att nämna att vi har förståelse för att forskningssammanhanget kan ha 

påverkat utfallet. Det är en allmän uppfattning att grupper eller individer som väljs ut 

för att observeras i forskningssammanhang presterar bättre delvis på grund av den extra 

uppmärksamhet och utvaldhet informanterna upplever, så kan ha varit fallet även i vår 

undersökning.  

 
 
En viktig påverkansfaktor tror vi utgjordes av skolan som social praktik. Vi befann oss 

fortfarande i skolans lokaler under skoltid och barnen uppfattade troligen oss som 

lärarlika vuxna och boksamtalen som undervisning. Hur barnen uppfattar skolkoden och 

hur väl barnen i normala fall finner sig tillrätta i denna sociala praktik lär ha påverkat 

deras deltagande även under boksamtalen. Skolans talgemenskap kännetecknas i många 

fall av IRE-strukturen som beskrivs av Dysthe:  

 
”I sin mest karakteristiska form består samtalsstrukturen av tre rörelsemönster: 

initiering (I), vanligen i form av en lärarfråga (…), respons (R) i form av elevens svar 

samt uppföljning eller evaluering (E) genom att läraren utvecklar eller kommenterar 

elevens respons.” (Dysthe 2003:168) 

 

I boksamtalen försökte vi skapa en annan slags talgemenskap trots att skolan fortfarande 

utgjorde kontexten. Detta gjorde vi genom att vid första tillfället skapa en ceremoni där 

vi kom överens om egna samtalsregler för våra sex träffar.  

 

9.3.3 Vad sker i boksamtalen när läsaren och textens repertoar inte 
matchas?  

I det exempel som presenteras i resultatet avvisar en av eleverna texten. Molloy (2002) 

har i sin studie många exempel på elever som avvisar texter till följd av att deras 

repertoarer inte matchats av textens repertoar. Dessa elever har läst individuellt utanför 

skoltid och har som följd lagt ifrån sig boken utan att läsa färdigt. Under vårt boksamtal 

uppstår istället en dialog kring olika tolkningar och värderingar av texten. Pojken som 

avvisar texten får chans att via dialogen förhandla om mening och möjlighet att bekräfta 

eller förändra sin kunskap. Detta tycker vi talar för användande av boksamtalet och den 
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gemensamma läsningen i kontrast till självständig läsning då eleven inte kan ta stöd för 

vare sig ordförståelse eller meningsskapande.  

 

9.4 Slutdiskussion 

Liksom Chambers (1993) tror vi att boksamtalet hjälper barn att bli läsare, vi skulle 

även vilja ta det ytterligare en nivå och påstå att boksamtalet har goda förutsättningar att 

hjälpa barn att bli aktiva läsare, vilket enligt Franzén (1993) är en förutsättning för att 

bli en läsare med möjlighet till inferensskapande och därmed en läsare med god 

läsförståelse. Vi är dessutom övertygade om att detta arbetssätt är tillämpbart i de flesta 

ämnen och vid läsning av alla slags texter, även sakprosa.  

 

De läsförståelsestrategier som vi identifierade hos barnen visar att läsaren är lika viktig 

för förståelsen som texten är, Rosenblatts syn på en transaktion mellan text och läsare 

bekräftas. Det finns inga tecken på överförd kunskap i det lärande som sker i 

boksamtalen. Lärarens stöd i processen innebar inte att överföra läsförståelsestrategier 

utan snarare i att hålla kursen i diskussionen, värna om det demokratiska 

förhållningssättet och att stödja i ordavkodningen genom att läsa högt, lärarens uppgift 

var inte att definiera vilken kunskap som skulle läras in. Detta stämmer överens med 

Vygotskys syn på pedagogens roll, läraren skall organisera undervisningssituationen 

samt utmana och stötta elevens målinriktade kunskapssökande (Dysthe, 2002). Just 

högläsningen blir viktig när de gäller att låta de barn som vanligtvis kämpar med 

avkodningen och normalt inte får ork över till de meningsskapande processerna att här 

äntligen få rikta uppmärksamheten mot att uppleva och förstå texten och ägna sig åt en 

estetisk läsning. Vi tror att det bidrar till att framhålla det som vi anser vara målet med 

läsning, nämligen att skapa mening och förstå. Med denna ambition placerar vi 

samtidigt in oss i den ämneskonstruktion som Malmgren kallar Svenska som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne.  

 

Vi såg också stora demokratiska potentialer i boksamtalen. Vi delar denna syn med 

Rosenblatt (2002) och Molloy (2002) som skriver: 
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Vad eleverna bland annat kunde lära sig av mötet mellan sig själva och texten och även i mötet 

mellan sig själva och kamraterna, var formen för ett demokratiskt samtal om konflikter.  

(Molloy 2002:316) 

 

Skolans demokratiska uppdrag som beskrivs i Läroplanen (Skolverket, 2006) fås här 
möjlighet att förvaltas.  

 
…verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar… 

(…) 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska 

värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna 

för att aktivt deltaga i samhällslivet. 

(Skolverket, 2006) 

 

Boksamtalets positiva effekter för litteraturreception och utvecklingen av 

läsförståelsestrategier framstår klart för oss. Vi känner oss mycket motiverade att 

använda denna undervisningsform i vårt framtida yrkesutövande. Vi inser samtidigt att 

sociokulturellt lärande kräver en annan organisation i tid och rum än vad den 

traditionella överföringspedagogiken gör. Det lär säkert inte bli helt lätt att genomföra 

förändringar som både utmanar synen på lärarens roll och barnens kompetens. Bara att 

ägna en hel avskild timme åt en liten grupp elever, återkommande med jämna 

mellanrum dessutom, kan ses som onödigt resurskrävande. Vi känner oss då stärkta med 

denna undersökning i ryggen.  

 

9.5 Framtida forskning 

Vi har varit begränsade av uppsatsens storlek, annars hade vi velat undersöka om någon 

form av metakognition om läsförståelsestrategier har uppkommit hos barnen och om de 

tillämpar dessa läsförståelsestrategier i framtida lässituationer. Vidare hade det varit 

intressant att se om dessa läsförståelsestrategier är överförbara på andra läsare och i 

andra lässammanhang, t.ex. inom specialundervisning för barn med läs- och 

skrivsvårigheter.  
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7. Allrakäraste syster 

8. Hunden som trodde att han var en katt 

9. Nils Karlsson-Pyssling flyttar in  
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Bilaga 1 

 
Stockholm 2007-02-19 

Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter som skriver vårt examensarbete i området Språk och språkutveckling. 
Vårt arbete kommer att utforska boksamtalets möjligheter att gynna barns läslust och 
läsutveckling. Lärare 1 och Lärare 2 har godkänt och välkomnat vår närvaro i klassen men vi 
behöver naturligtvis vårdnadshavarens tillstånd också.  
 
En av oss, Mari, har tidigare praktiserat i klassen under 2006. Vi är av den uppfattningen att det 
är positivt både för barnen och för vår undersökning att barnen känner en av oss. 
 
Med detta brev ber vi om ert tillstånd att låta barnen delta i en enkätundersökning om sitt 
bokläsande samt att delta i boksamtal som kommer dokumenteras med ljudupptagning och med 
hjälp av en observatör som för anteckningar. 
 
Barnens integritet skyddas genom full anonymitet. De enda personer som kommer att ta del av 
ljudupptagningen är undertecknade. När arbetet är färdigställt kommer ljudupptagningarna att 
raderas.  
 
Har ni frågor var god vänd er till någon av oss på telefon eller mail:  
Mari Lindgren: 070-XXXXXXX, 08-XXXXXXX, XXXX@XXX.se 
Carola Frykstrand: 070-XXXXXX, 08-XXXXXX 
 
Tack på förhand för ert medverkande! 
 
Mari Lindgren & Carola Frykstrand  
 
 
 
 

 Ja, jag godkänner att mitt barn deltar i ovan beskrivna undersökning. 
 

 Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i undersökningen.  
 
 
Ort & datum: ____________________________________________________ 
 
Barnets namn: ___________________________________________________ 
 
Vårdnadshavares namnteckning: _______________________________________ 
 
Namnförtydligande: _____________________________________________________ 
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Bilaga 2 
XXX 2007-02-08 

 
Hej lärare 1 och lärare 2! 
 
Nu är det dags för mig att skriva examensarbete/c-uppsats i ämnesområdet Språk och språkutveckling. 
Jag skriver med en kurskamrat som heter Carola Frykstrand så hädanefter refererar jag till oss och vi.  
Vår preliminära titel på arbetet är Sokratiska samtal och dess möjlighet att öka läsintresset hos barn.  
Vi har tänkt oss att undersöka sambandet mellan sokratiska samtal och läsutveckling genom ett 
experiment/studie i en år 1, förhoppningsvis hos er.  
 
Såhär tänker vi genomföra experimentet/studien: 
Vi vill slumpvis välja ut 6 frivilliga barn ur grupperna avancerade läsare, medelgoda läsare och mindre 
goda läsare så att vi får två barn ur vardera kategori. Barnen skall naturligtvis inte känna till 
kategoriseringen.  
Dessa barn vill vi låta delta i sokratiska samtal kring barnlitteratur vid 6 tillfällen fördelade på 3 veckor (2 
ggr/vecka), samtalen kommer att spelas in. En av oss agerar samtalsledare och en kommer att observera. 
Varje samtal kommer att ta ca 45 minuter.  
Förutom detta önskar vi läsa högt för hela klassen inför dessa tillfällen ur den bok som den lilla gruppen 
sedan skall diskutera. Vi önskar också att före och efter experimentet genomföra en enkät i hela klassen 
som frågar dem om deras läsintresse och läsvanor.  
Vi behöver ert och rektors godkännande samt vårdnadshavares godkännande för de 6 elever som deltar i 
de Sokratiska samtalen. Barnens integritet kommer naturligtvis skyddas med anonymitet.  
De 6 tillfällena när vi kommer för att först läsa högt för hela klassen och sen gå iväg med den lilla 
gruppen i 45 minuter kan läggas så att det passar ert schema men vi föreslår tisdag och fredag i veckorna 
11, 12 och 13. Det är viktigt för studien att det är en sammanhållen period. 
 
Såhär kan det se ut i en tidplan: 
(tidplan) 
 
Lärare eller barn kommer inte att behöva göra någon förberedelse inför experimentet. Experimentet 
kräver visserligen att ni som deltar avkrävs på en hel del tid men vi är fullt övertygade om att 
experimentet till sin natur kommer berika barnen med viktiga läserfarenheter och hoppas att det kan 
fungera som ett komplement till den ordinarie undervisningen. Kanske kommer vi också i slutändan 
kunna visa att barnens läsintresse och allmänna läsutveckling gynnats! 
 
Medsänder också vårt första PM om uppsatsen.  
 
Med hopp om ert deltagande! 
 
Mari Lindgren & Carola Frykstrand 
Mari kontaktuppgifter: 
XXXXX 
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Bilaga 3 

 

 

XXX 2007-02-26 
 
Hej lärare 1 och lärare 2! 
 
Skriver för att bekräfta vad vi kommit överens om än så länge gällande min och Carolas 
undersökning i er klass. Jag lägger även en kopia av detta brev till bitr. rektor XXX 
XXX på hennes mail.  
 

• Jag skickade ett brev i v. 8 som ni kopierade upp och distribuerade till samtliga 
barns vårdnadshavare för underskrift, dessa samlar ni också in och sparar till oss 
att hämta upp vid ett senare tillfälle, dock senast den 7 mars. 

• Ni lärare väljer ut 6 barn ur klassen som är representativa för olika grad av 
läslust och läsutveckling, två goda läsare, två medelgoda läsare och två mindre 
goda läsare. Ni delger oss namnen så snart som möjligt. Lämna åt oss att 
tillfråga barnen.  

• Den 7 mars kl. 9.00 kommer vi på besök till skolan för att genomföra enkät 1 
med barnen i klassen, vi tror att det är gjort på ca 30 minuter. Under den tiden är 
det frivilligt för er lärare att närvara. Vid detta tillfälle önskar vi även träffa de 
barn som valts ut att delta i boksamtalen för att informera och tillfråga dessa. 

• ÄNDRINGAR: Vi kommer inte ha högläsning för hela klassen.  
• Under v. 11, 12 och 13 genomför vi boksamtalen med den lilla gruppen om 6 

barn, vi kan hålla till i ert grupprum eller i Britt-rummet. Vi kommer tisdagar 8-
9 och fredagar 9.30-10.30.  

• I v. 14 kommer vi på besök i hela klassen och genomför enkät 2 (vi kan 
bestämma tid när det närmar sig) och därmed är undersökningen avslutad.   

 
Om ni har några frågor angående ovanstående så kontakta Mari på 070-XXXXXX. 
 
Än en gång, stort tack för ert generösa bemötande och för att ni låter oss göra anspråk 
på så mycket tid och hjälp från er sida! 
 
 
Mari Lindgren & Carola Frykstrand 

 47



 

Bilaga 4 

 

Spinkis och Costas av Lasse Anrell och Mati Lepp 

Faktafrågor 
- Vad är det som är så bra med en bästis, tycker Olle? 
- Varför kallar tränaren Olle för ”Spinkis”? 
- Costas är bäst i laget på att göra mål, vad tycker Olle att han är bra på? 
- Vad får Olle att vilja sluta med fotboll? 
- Vad händer i matchen mot Tigrarna? 

Tolkningsfrågor 
- Olle vill ha Costas gamla väska men tar inte emot den, varför? 
- Det verkar som om hela laget blev bättre när Costas kom tillbaka, vad kan det 

bero på? 
- Varför låter Costas Olle slå straffen? 
- Varför gick Costas över till Tigrarna? 
- Vad lärde sig Costas av hela händelsen? 
- Kommer Olle lita på Costas i framtiden? 

Värderingsfrågor 
- Kan man förlåta en bästis för vad som helst? 
- Finns det svek som inte går att förlåta? 
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Bilaga 5 

 

Döden i ett nötskal av Eric Maddern och Paul Hess 

Faktafrågor 
- Vad tyckte Jack mest om att göra? 
- Hur fick Jack reda på att hans mamma skulle dö? 
- Hur reagerade Jack när han mötte Döden på stranden? 
- Hur kände sig Jacks mamma när Jack kom tillbaka hem? 
- Vad hände när Jacks mamma försökte laga mat? 
- Vad gör Jack för att ställa allt till rätta igen? 
- Vad säger Döden när han åter befrias ur nötskalet?  
 

Tolkningsfrågor 
- Hur kände Jacks mor inför att dö? 
- Hur kom det sig att Jack vågade kämpa mot Döden? 
- Vad var det Jack plötsligt förstod när han var i byn för att handla? 
- Fanns det något de hade kunnat äta medan Döden var borta? 
- Vad känner Jack när han går där på stranden och letar efter nötskalet?  
- Varför tog inte Döden Jacks mamma när han väl var fri igen? 

 

Värderingsfrågor 
- Hur kommer det sig att vi, trots att Döden är en naturlig del av livet, är så rädda 

för den? 
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Bilaga 6 

 
 

Riddaren utan namn av Cornelia Funke & Kerstin Meyer 
 

Faktafrågor 
- Vad lärde kungen sina söner? 
- Varför uppfostrades dottern precis likadant som sönerna? 
- Vilka namn använde Violettas bröder när de talade om henne? 
- Hur fick hon sina bröder att sluta skratta åt henne? 
- Vilket var priset för vinnaren i tornerspelet? Hur reagerade Violetta när hon förstod 

att det var hon som var priset? 
 

Tolkningsfrågor 
- Ingen talar om för kungen vad man borde lära en dotter, vad tror ni att hon hade lärt 

sig om hennes mamma hade levt? 
- Violetta var inte lika duktig som sina bröder på att rida och slåss, vad var det som 

fick henne att vilja fortsätta kämpa? 
- Vem tror de (som deltar i tornerspelen) att den namnlöse riddaren är? 
- Vad tror ni kungen tänkte när han såg att det var hans dotter som vunnit 

tornerspelet? 
- Vad väljer Violetta för pris? Vad tror ni att hon menade med det? 
- Vad är det Violetta gör under sju gånger sju dagar då hon är borta? 

 
 

Värderingsfrågor 
- Vad är det som avgör om man lyckas? Kan man lyckas med allt man själv vill? 
- Finns det särskilda saker man ska lära en dotter? 
- Vad är det pojkar ska lära sig?  
- Är det olika saker som pojkar och flickor ska lära sig?  
- Är det olika saker som är viktiga beroende på om man är pojke eller flicka? 
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Bilaga 7 

 
 

Allrakäraste syster av Astrid Lindgren 

 

Faktafrågor 
- Vilken var Barbros hemlighet? 
- Vilket namn hade Ylva-li gett Barbro? 
- Hur tog sig Barbro till sin syster i Gyllene Salen? 
- Vilka djur fanns i Gyllene Salen? 
- Vad var de som var speciellt med Den Vackraste Dalen? 
- Vad säger Ylva-li ska ha hänt när Salikons rosor har vissnat? 
- Vad sa och gjorde Barbros mamma när hon kom hem igen? 
- Vad tyckte Barbro att det var för skillnad på hunden hon fått av sin pappa och 

den som fanns i Gyllene Salen? 
 

Tolkningsfrågor 
- Vad tycker Barbro om att ha fått en liten bror? 
- Varför stannar inte Barbro kvar hos Ylva-li för alltid? 
- Vad tror ni Barbro kände när Ylva-li berättade att när Salikons rosor var vissna 

så skulle hon vara död? 
- Varför vissnade Salikons rosor just nu? 
- Hur kom det sig att hålet i marken bakom rosenbusken nu var borta? 

 

Värderingsfrågor 
- Hur skulle en perfekt värld se ut för dig? 
- När känner man att mamma och pappa älskar en? 
- Vilken av världarna tror du Barbro helst skulle ha kvar om hon bara fick välja 

en? 
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Bilaga 8 

 
 

Hunden som trodde att han var en katt av Josefina Protacio Svejstrup 
 

Inledande fråga 
- Var det någon här som också blev sådär arg på Te-la-ke Pa-ke? 
 

Faktafrågor 
- Vad var det som byborna tyckte var så konstigt med Te-la-ke Pa-ke? 
- Hur kommer det sig att Te-la-le Pa-ke hade kattspråket som modersmål? 
- Vad säger kattdamen när han försöker hälsa på henne? 
- Varför flyttar inte Te-la-ke Pa-ke när alla är så otrevliga mot honom? 
- Vad händer efter han har sagt ifrån på alla olika djurspråk? 

Barnens egna frågor 

Tolkningsfrågor  
- Jag undrar… hur ni skulle vilja beskriva Te-la-ke Pa-ke? 
- Te-la-ke Pa-ke tänker: Jag kan ju inte bara springa min väg för att folk tycker jag 

är annorlunda… Jag kommer alltid vara annorlunda” Jag undrar vad ni tror att 
han menar med det?  

- Jag undrar vad det är som gör byborna så arga? 
- Tillslut skäller Te-la-ke Pa-ke, jag undrar vad ni tror det beror på?  
- Varför har han inte använt alla de språk han kunde förut för att bli kompis med 

alla, undrar jag? 

Värderingsfrågor 
- ”Slutligen kom det slagsmål som alla väntat på så länge.” Jag undrar vad ni tror 

författaren menar med det? 
- Jag undrar vad var och en av er tycker att Te-la-ke Pa-ke är, hund eller katt eller 

både och? 
- Jag undrar vem det är som bestämmer vem man är och vad som bestämmer vad 

man är?  (Språket, hur man ser ut, hur man känner sig) 
- Jag undrar hur man vet vem man är? 
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Bilaga 9 

 

Nils Karlsson-Pyssling flyttar in av Astrid Lindgren 

 

Faktafrågor 
P God:  Vad gör Bertil när han träffar Nils första gången?  
P2 Sv:  Hur såg Nils ut? 
F1 Med:  Vad behövde Bertil göra för att komma in i råtthålet där Nils bodde? 
P1 Sv:  Vad gjorde Nils för att inte frysa på nätterna? 
F2 Med: Hur tände Nils brasan i kakelugnen? 
F2 Med:  Vad hämtade Bertil för mat? 
F God:  Varifrån kom möblerna som Bertil gav till Nils? (Vem var Märta?) 
F1 Med:  Vad badade pojkarna i? 
 

Barnens egna frågor 

Tolkningsfrågor 
- Jag undrar hur gammal ni tror att Bertil är? 
- Jag undrar hur Bertils föräldrar kan lämna honom ensam hemma hela dagarna? 
- Jag undrar om Märta var lillasyster eller storasyster? 
- Jag undrar om Nils hade magiska krafter? (Förminskar Bertil, tänder brasan) 
- När Bertil frågar vad Nils brukar äta så blir Nils röd i ansiktet, som om han blev 

generad, jag undrar varför? 
- Bertils mamma och pappa tror att Bertil bara skojar när han berättar att han 

badat i geléskålen, vad tror du? 
 
 

Värderingsfrågor 
- Kunde Bertils mamma och pappa gjort på något annat sätt än att lämna honom 

ensam hela dagarna? 
- Hur gammal ska ett barn vara för att klara sig ensam hemma en hel dag? 
- Tror ni pojkarna var vänner hela livet? 
- Kan alla se Nils, eller är det bara vissa? 
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