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Förord 

Arbetet med denna litteraturstudie har givit oss lärdomar både kring ämnet men även 

lärdomar om hur man skriver ett sådant arbete från början till slut och allt vad det innebär. 

Arbetsgången har inte varit som en dans på rosor då vi mött vissa motgångar längs vägen. 

Men med gott samarbete, stöttning och en stark vilja har vi tillsammans lyckats genomföra 

denna litteraturstudie. Rollerna som vi har behövt ta under arbetets gång har innefattat 

“forskningssökare”, analytiker, författare och läsare. Dessa roller har vi turats om att ta 

samtidigt som vi haft en god kommunikation om hur vi ska ta oss framåt. Under arbetsgången 

har vi tagit lika stort ansvar för alla delar av arbetets innehåll. 

 

Vi vill med detta arbete rikta ett stort och varmt tack till våra kurskamrater Damoon, Lisa, 

Carolina och Gustav. Under denna period har vi tillsammans med er delat frustration men 

viktigast av allt många skratt vilket har bidragit med energi till vårt arbete. Slutligen vill vi 

även tacka vår handledare Ingrid som med stöttning och handledning hjälpt med denna 

process. 

 

Victor & Mimmi 
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1. Inledning 
 

Att skapa förutsättningar för elevers möjligheter att utvecklas språkligt är ett av skolans 

viktigaste uppdrag. I läroplanen står det framskrivet att språk, lärande och identitetsutveckling 

är nära förknippade. Vidare står det även att “genom rika möjligheter att samtala, läsa och 

skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 

språkliga förmåga.” (Skolverket, 2018:7). Med detta förstår vi vikten av att ge eleverna 

möjlighet att utvecklas, för en tilltro till sin språkliga förmåga bidrar med trygghet och 

möjliggör förvärvandet av nya kunskaper.  

 

Att läsa, och begreppet läsa, förekommer flera gånger i skolans styrdokument och inom dess 

olika ämnesdelar, och begreppet läsförståelse är även ett ofta förekommande begrepp inom de 

språkliga ämnena i skolans styrdokument. Detta betyder att både läsning och läsförståelse är en 

central del av elevernas skolgång och Skolverket (2017a) skriver att uppdraget att stödja 

elevernas läsutveckling och stimulera deras läsintresse och läsförståelse blir angeläget för alla 

lärare. Vidare kan man då ställa sig frågan hur man planerar, utformar och genomför 

undervisningen i ämnet svenska på ett sådant vis som stöttar elevernas läsutveckling och 

läsförståelse.  

 

Den ryska psykologen, Lev Vygotskij, har haft stort inflytande på utbildning i Europa, 

Nordamerika och Australien, och hans arbete blir alltmer inflytelserikt i dagens undervisning. 

Vygotskij och hans arbete har även ett inflytande på hur vi kan se på utveckling av elevers 

läsning och läsförståelse. Vygotskij bidrog med en syn på utveckling och lärande utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv, och den sociokulturella teorin ser mänsklig utveckling som social 

snarare än individualistisk (Gibbons, 2016). Individens utveckling ses således som resultatet av 

hans eller hennes sociala, historiska och kulturella upplevelser. Det som Vygotskij ser som 

grunden för ett barns utveckling är inrymd i det han kallar zonen för närmaste utveckling, och 

denna zon syftar på avståndet mellan vad ett barn kan göra utan hjälp och det barnet kan göra 

med hjälp av en mer erfaren person eller verktyg. Med detta kan vi förstå vikten av hur lärare 

påverkar elevernas utveckling, men inte heller får vi glömma vad Vygotskij säger om att elever 

bör samarbeta med varandra, Vygotskij ser också en utveckling av den kognitiva förmågan 

genom att elever samarbetar med varandra i en social aktivitet. Vidare hävdar Vygotskij att den 

sociala dialogen gradvis internaliseras och fortsatt blir den en resurs för det individuella 

tänkandet (Gibbons, 2016). Vygotskijs teori föreslår således en mer enhetlig teori mellan 
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undervisning och lärande. Där både lärare och elever blir aktiva deltagare, och lärandet kan ses 

som ett samarbetsprojekt snarare än individualiserat.  

 

Ett arbetssätt inom läsundervisningen vars värde kan förklaras av Vygotskijs sociokulturella 

teori är litteratursamtal. Litteratursamtal i sin ideala form innebär att lärande sker genom 

dialog. Före, under och efter läsningen ska elevernas erfarenheter möta varandra och läraren 

genom dialoger. Litteratursamtalet syftar till att möjliggöra att man tillsammans skapar insikter 

om litteraturen, men även mönster för hur arbetet med litteratur kan ske på ett 

betydelseskapande sätt (Skolverket, 2016a). Litteratursamtalet som arbetssätt matchar den 

sociala synen på undervisning och lärande, vilket är en anledning till varför vi valt att studera 

detta genom denna litteraturstudie. Således kommer du genom denna litteraturstudie få ta del 

av i vilken utsträckning litteratursamtalet används i skolan samt hur elevernas läsförståelse 

påverkas i enlighet med detta.  
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2. Bakgrund 
 

2.1 Läsning och läsförståelse i läroplanen 
 

I kursplanen för svenskämnet beskriver skolverket (2018) att syftet med undervisningen är att 

ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i och om det svenska språket. Undervisningen ska 

bidra med möjligheter till utveckling av elevernas tal- och skriftspråk så att eleverna vidare kan 

bygga upp sin tilltro till sin språkliga förmåga. Syftet med undervisningen, som är koncentrerat 

på läsning, är att undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa, samt att eleverna 

ska möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Vidare 

ska mötet med olika typer av texter bidra med förutsättningar för att utveckla sitt språk, sin egna 

identitet och sin förståelse för omvärlden. 

 

Det Skolverket (2018:259) lyfter som centralt innehåll kopplat till läsning i ämnet svenska är 

att eleverna ska ges olika “lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt 

för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna”. Under 

kunskapskraven står det desto mer kopplat till läsning. Kunskapskraven som eleverna ska nå 

för att få betyget E i slutet av årskurs 6 beskrivs enligt följande:  

 

“Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med 

flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att 

göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och 

kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven 

grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, 

tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt 

framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse 

av läsningen”. (Skolverket, 2018:263) 

 

Detta innebär att läsundervisningen bör innehålla olika strategier för läsning, olika strategier 

för hur man sammanfattar det lästa samt olika strategier för att nå läsförståelse. Undervisningen 

ska även bidra med kunskaper kring hur man kan föra resonemang om budskap från det lästa 

samt resonemang om sin egna upplevelse av det lästa.  
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2.2 Begreppet läsförståelse 
 

Att kunna läsa, tala om, tolka och förstå olika texter är en central och viktig del av elevers 

skolgång. För att eleverna ska kunna nå en god läsutveckling skriver Skolverket (2016b) att en 

medveten undervisning i läsförståelse behöver ske redan i de första skolåren. För att eleverna 

sedan ska utvecklas till eftertänksamma och kritiska läsare behöver skolan bidra med fortsatt 

stöd inom läsförståelsen genom hela skolgången. En enkel definition av begreppet läsförståelse 

finns inte utan ses snarare som ett komplext begrepp som är beroende av flera olika faktorer. 

Skolverket skriver i sin rapport att definitionen av begreppet är beroende av hur förändringen 

av samhällets krav på skriftspråklig förmåga har sett ut över tid. Läsförståelsen har inte bara 

haft olika betydelse för olika generationer, utan skiftar även för personer inom samma 

generation. Fortsättningsvis förklarar Skolverket att begreppet läsförståelse oftast förklaras som 

förmågan att kunna läsa samtidigt som man förstår. Moyer (2011) förklarar tilläggningsvis att 

även lyssnandet till text räknas som “riktig läsning”, att det sker samma tankeprocesser hos 

eleven, oavsett om den läses eller lyssnas till.  

 

Begreppet läsförståelse betraktas som komplext och hur elevers läsförståelse bedöms påverkas 

således av hur begreppet definieras av läraren. Genom denna studie kommer vi förstå 

läsförståelse i enlighet med den mest förekommande definitionen med en ytterligare utveckling 

- förmågan att förstå samtidigt som man läser eller lyssnar till text, i kombination med förmågan 

att samtala om och återberätta det man läst eller lyssnat till. Det finns två internationella 

undersökningar som undersöker elevers läsförståelse, PISA och PIRLS. Dessa undersökningar 

kommer presenteras i de två nästkommande delarna, då resultaten av dessa undersökningar ger 

en överblick av hur elevers läsförståelse ser ut. 

 

2.3 PISA 
 

Programme for International Student Assessment (PISA) är en internationell undersökning som 

utförs var tredje år. Undersökningen består av prov som syftar till att undersöka elevernas 

förmågor inom tre olika kunskapsområde - naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Det 

som främst mäts i PISA:s undersökningar är elevernas förmåga att sätta in kunskaper i 

sammanhang där elever ska förstå, tolka, söka, inhämta och bedöma information, samt att 

reflektera över den information de möter (Skolverket, 2019). 
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2.3.1 Resultat från PISA 2018 
 

Skolverket (2019) beskriver att de kognitiva processer som krävs för att eleverna ska kunna 

lösa uppgifterna i PISA:s undersökning av läsförståelse är: inhämta information, utvärdera 

och reflektera samt förstå. Skolverket förklarar att inhämta information anses vara den 

enklaste av de tre kognitiva processerna i PISA:s ramverk och resultatet från undersökningen, 

som utfördes 2018, visar att svenska elever presterar bäst i denna process. Processen, att 

inhämta information, innebär att läsaren enbart letar efter en viss information i en text utan att 

ta hänsyn till resten av texten. Den andra kognitiva processen, utvärdera och reflektera, har 

visat sig vara svårare för eleverna att klara av jämfört med att inhämta information. Denna 

process handlar om kunna gå bortom förståelsen av den litterära betydelsen av texten och 

innebär att eleven ska klara av att bedöma kvalitet, reflektera över textens innehåll samt att 

kunna identifiera konflikter i texten. Enligt Skolverket anses denna vara den svåraste 

processen inom PISA:s läsförståelseprov, men trots det presterar de svenska eleverna bättre i 

denna del jämfört med den tredje kognitiva processen, att förstå. Att förstå, handlar om att 

visa en litterär förståelse av texten och en övergripande förståelse av innehållet i en längre 

text. Resultatet visar att de svenska eleverna presterar sämst i denna kognitiva process, vilket 

betyder att eleverna har svårt att förstå det lästa. 

 

2.4 PIRLS 
 

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) är en internationell studie som syftar 

till att enbart undersöka elevers läsförmåga (Skolverket, 2017b). Studien upprepas var femte 

år, vilket möjliggör jämförelse av elevers förmågor inom läsning över tid. För att mäta elevernas 

läsförmåga och läsförståelse undersöks den rena avkodningen, förmågan att reflektera över det 

lästa samt att använda läsningen och reflektioner. Utöver textprov använder sig PIRLS även av 

ett komplement där man låter elever, vårdnadshavare, lärare och rektorer svara på enkäter som 

innehåller olika typer av frågor. Eleverna och vårdnadshavarna får frågor om undervisningen i 

skolan, sin bakgrund och deras inställning till läsning, medans lärarnas och rektorernas enkäter 

innehåller frågor om skolmiljö och den specifika undervisningen. Därav kan resultaten ställas 

emot och jämföras med dessa faktorer.  

 

2.4.1. Resultat från PIRLS 2016 
 

Sedan första PIRLS-undersökningen gjordes 2001 visar Skolverket (2017b) att resultaten har 

både försämrats och förbättrats. Från den senaste undersökningen, som utfördes 2016, framgick 
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det att elevers läsförståelse har förbättrats jämfört med tidigare undersökning. 

Resultatuppgången är inte kopplad till en specifik målgrupp, utan alla elever visar på en 

förbättring oberoende av kön samt socioekonomisk- och migrationsbakgrund.  

 

Då PIRLS inte enbart undersöker elevernas läsförmåga, utan även undersöker den specifika 

undervisningen, lyfts även resultat som presenterats utifrån hur undervisningen ser ut. 

Skolverket (2017b) presenterar att resultaten från den senaste PIRLS-undersökningen visar en 

ökad trend på att allt mer medveten och specificerad läsundervisning förekommer i 

klassrummen. Fortsättningsvis lyfter dock Skolverket även att trots ökningen av 

läsundervisning kan man konstatera att de svenska eleverna fortfarande får betydligt mindre 

läsundervisning jämfört med de andra deltagande länderna, vilket lämnar utrymme för 

ytterligare ökning och utveckling av läsundervisningen.  

 

2.5 Litteratursamtal 
 

Som tidigare nämnt så ligger vårt fokus genom denna studie på hur litteratursamtal kan 

användas som arbetssätt inom läsundervisningen och hur detta påverkar elevers läsförståelse. 

Därför ges nu en ytterligare förklaring av vad litteratursamtal är. I rapporten “Gör klassikern 

till din egen” (Svensson, 2008) beskrivs begreppet litteratursamtal. I rapporten skriver man att 

ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande utvecklas kunskap i samspel med andra. Som 

tidigare nämnt är Vygotskij ett stort namn inom det sociokulturella lärandet, och i samma 

rapport lyfts Vygotskij som ett exempel då man talar om den sociala interaktionens betydelse 

för all språk- och kunskapsutveckling. I och med detta lyfts också samtalets och dialogens 

betydelse fram vilket är litteratursamtalets huvudsakliga syfte. I rapporten lyfts en modell som 

kallas reciprocal teaching (ömsesidigt lärande). Denna modell innehåller fyra lässtrategier. De 

fyra lässtrategierna är predicting (förutsäga), questioning (ställa frågor), summarizing 

(sammanfatta) och clarifying (klargöra). För att eleverna ska ges möjlighet att ta till sig dessa 

strategier och sedan utveckla dem lyfts samtalet fram, där läraren först fungerar som 

samtalsledare, men där eleverna så småningom turas om att inta ledarrollen i samtalet. Vilket i 

sin tur kan jämföras med Vygotskijs zon för närmaste utveckling, där eleven finner utveckling 

med hjälp av en mer erfaren person (Gibbons, 2016). 

 

Med Chambers (2012) ord kring litteratursamtalet ges en ytterligare en positiv beskrivning, då 

han förklarar att samtalet om böcker är en bra och mycket värdefull aktivitet i sig. Han menar 
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att genom att föra bra samtal om böcker övas eleverna även i att kunna föra givande samtal om 

annat. Chambers menar att när vi hjälper barnen att samtala kring det lästa, hjälper vi dem också 

att kunna uttrycka sig om annat i livet. Och vad kan vara viktigare att kunna i talets tid, frågar 

sig Chambers.  

 

Chambers (2012) redogör också för tre ingredienser i ett samtal. Den första är att utbyta 

entusiasm vilket Chambers beskriver som att då man pratar om en bok är det oftast någon som 

är så entusiastisk att hon vill dela med sig av sin läsupplevelse. Den andra ingrediensen för ett 

boksamtal rör sig om att utbyta “frågetecken” eller svårigheter. Chambers förklarar att en läsare 

uttrycker ofta sitt ogillande inför sådant i berättelsen som han har haft svårt att förstå - sådant 

som blivit “ett enda stort frågetecken”. Chambers menar att ibland döljer vi vår förvirring 

genom uttalanden som “Jag tyckte inte om slutet” eller “Varför tyckte du så mycket om det 

stället där…?”. Genast försöker någon räta ut frågetecknet, komma med en förklaring. Det är i 

den här delen av boksamtalet man tydligast ser hur bokens mening diskuteras fram och skapas. 

Den tredje och sista ingrediensen handlar om att utbyta kopplingar eller att upptäcka mönster. 

Chambers beskriver att man löser problem och reder ut svårigheter genom att hitta 

betydelsefulla samband mellan olika element i en text; det kan gälla språk, motiv, händelser, 

personer, symboler eller något annat.   

 

2.6 Tidigare forskning 
 

2.6.1 Avsaknad av medveten läsundervisning 
 

I avhandlingen “Läskulturer: Lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår” 

undersöker Ewald (2007) litteraturläsning och litteraturundervisning i grundskolans mellanår. 

Syftet med Ewalds studie är att ta reda på vilken betydelse läsning av skönlitteratur har i skolans 

mellanår, närmare bestämt årskurserna 4-6. Forskningsfrågorna i avhandlingen fokuseras vid 

hur litteratur och läsning kommer till uttryck i grundskolans mellanår i ett konkret 

klassrumsarbete. Studien är av en skoletnografisk karaktär och utfördes på fyra olika 

grundskolor mellan 2000-2004. Genom konkreta beskrivningar av den observerade skolmiljön 

ges en bild av hur undervisningen kring litteratur och läsning kan se ut och hur eleverna tar del 

av detta på olika sätt. Ewald konstaterar i sitt resultat att en medveten didaktisk 

litteraturundervisning i stort sett saknas i de skolmiljöer som undersöks och att litteraturarbetet 

istället framgår som självgående. Ewalds undersökning visar även att analytiska reflektioner 

över texter och fördjupade samtal om textmötena förekommer ytterst sällan. Vidare förklarar 
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hon att genomgående har läsningen ingen koppling till en sammanhållen kunskaps- eller 

förståelsekontext. Resultatet visar även på att utrymmet för litteraturläsning är förvånansvärt 

begränsat. Syftet som framkommer med litteraturläsningen är framförallt att enbart träna språk- 

och läsfärdigheter, och detta sker genomgående utan tydliga kopplingar till kursplanen. 

Läsundervisningen karaktäriseras av en lärarcentrerad monologisk diskurs, vilket leder till att 

elevernas möte och erfarenheter kring skönlitteraturen begränsas. De flesta av studiens lärare 

förklarar att deras erfarenheter av litteraturläsning är små och att det inte på någon av de fyra 

skolor som undersökts har erbjudits någon ämnesinriktad kompetensutveckling inom 

litteraturområdet på många år. Således visar undersökningens resultat att där finns ett behov av 

kompetensutvecklingsinsatser för lärargrupper i mellanstadiet. Resultatet av studien visar även 

en avsaknad av en medveten läsundervisning. 

 

2.6.2 Engagemang genom litteratursamtal 
 

I “Litteraturarbetets möjligheter - En studie av barns läsning i årskurs F-3” undersöker och 

diskuterar Jönsson (2007) yngre skolelevers läsning och hur den uppmärksammas genom olika 

läsmetoder. Studien utförs genom ett inifrånperspektiv då forskaren även är lärare i den klass 

som undersökningen utförs på. Undersökningen utförs under fyra år från det att eleverna går i 

F-klass till slutet av årskurs tre. I studien ligger fokus på klassens gemensamma högläsning, 

läsloggsskrivande, boksamtal och elevernas enskilda läsning. Studien visar på att genom 

aktivitet från eleverna skapas en förståelse hos dem som byggs upp genom föreställningar under 

läsningen. 

 

Klassen använder sig av olika lässtrategier som inkluderar olika aktiviteter som till exempel 

lek, gester och rörelser samt bilder och andra estetiska uttryck. Resultatet av Jönssons (2007) 

studie har delats upp i fyra delar vilka är baserade på de olika delarna av litteraturarbetet i 

studien. De fyra delarna är läsning tillsammans, att skriva läsloggar och delta i boksamtal, att 

läsa på egen hand och slutligen att bygga gemensamma “världar” i skolan - en läsargemenskap. 

Då vi i denna text kommer att fokusera på litteratursamtal och läsförståelse kommer vi endast 

redovisa resultaten som är relevanta för det fokusområdet.  

 

Jönssons (2007) analys av elevernas läsloggar samt boksamtal visar att eleverna aktivt arbetar 

med förståelse och meningsskapande, det vill säga skapandet av föreställningsvärldar. Genom 

studiens gång sker en progression då det kommer till elevernas reflektioner och deras sätt att 
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skriva sina läsloggar. Även deras sätt att samtala om det dem har läst i böckerna har utvecklats. 

Eleverna engagerar sig mer då de samtalar om olika karaktärer och situationer de har läst om. 

Jönsson kunde också se att i slutet av studien ställde eleverna fler explicita frågor om händelser 

i litteraturen samt att de ställde upp hypoteser om tolkningar och om hur en berättelse möjligtvis 

kunde utveckla sig. 

 

I resultatet beskriver Jönsson att kamraternas tankar och påståenden ger den enskilde eleven 

möjligheter att möta perspektiv som han eller hon inte stött på tidigare. Lärarens frågor och 

uppmaningar gör att eleverna kan utveckla sina tankar och resonemang. Genom deltagandet av 

boksamtal visar studiens resultat att eleverna blev mer engagerade då de samtalade med 

varandra samt att de tillsammans kunde utveckla sina tankar och ideér vilket de inte kunde på 

egen hand.  

 

2.6.3 Litteratursamtalets betydelse  
 

I artikeln “Läsarter och lässtrategier i skolans litteratursamtal - en pilotstudie” av Tengberg 

(2009) försöker han ta reda på om litteratursamtalet har någon betydelse för elevers reception 

och vilken funktion samtalet kan tänkas fylla när det kommer till elevers utveckling gällande 

textkompetens eller litterär kompetens. Det empiriska materialet för Tengbergs studie består av 

tre videoinspelade halvklasssamtal där lärare och elever tillsammans arbetar med och utbyter 

tankar om den specifika text de har läst. Fokus för analysen av det empiriska materialet riktas 

mot hur samtalen möjliggör utveckling av dels elevernas reception men även deras litterära 

kompetens i allmänhet.  

 

Några av de saker som Tengberg observerar är följande: Vad talar de om? Vad vill läraren med 

sina frågor att eleverna uppmärksammar i texten? Och slutligen vad kan eleverna tänkas lära 

sig genom att samtala på det sätt som dem gör? Deltagarna i studien består av en åttondeklass. 

Tillsammans med sin lärare läser dem och arbetar med romanen Vinterviken av Mats Wahl. I 

bearbetningen av texten organiserades undervisningen i halvklass vilka observerades och 

videofilmades vid två tillfällen vardera.  

 

Studiens resultat visar att eleverna själva inte anser att litteratursamtalet har haft någon 

betydelse för deras utveckling av textreception eller litterär kompetens. Då Tengberg intervjuar 

några av eleverna efter samtalen menar dem att samtalen inte har haft någon betydelse alls. 
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Dock svarar två andra elever som Tengberg intervjuar att det faktiskt har haft en viss betydelse. 

Tenberg skriver att under samtalen i en av grupperna blir textens framställning flickor/kvinnor 

och pojkar/män ett hett diskussionsämne. En del av flickorna uttrycker under samtalen att boken 

objektifierar kvinnor. Då eleverna i efterhand skulle svara på frågan om dem trodde att dem 

skulle minnas något särskilt av det kamraterna sade under samtalen så svarade samtliga pojkar 

att de skulle komma att minnas att flickorna tyckte att boken objektifierade kvinnor. Tengberg 

menar att denna erfarenhet visar att eleverna har utvecklat en litterär kompetens kopplat till 

innehållet i texten. 

 

I denna studie undersöker Tengberg vilken betydelse litteratursamtalet har för elevers reception 

och litterära kompetens. Studiens resultat visar främst litteratursamtalets betydelse för elevers 

läsarter samt lässtrategier men inte lika tydligt dess påverkan på elevers läsförståelse.   

 

2.7 Syfte och frågeställning 
 

Resultaten av PISAs läsförståelsedel visar att svenska elevers svårigheter främst ligger i att 

förstå innehållet i en text, och enligt PIRLS undersökning kan vi se att eleverna är svagare i den 

förståelseprocess som innebär att tolka och värdera. Med dessa resultat förstår vi att 

läsundervisningen i skolan behöver utvecklas. Detta får vi även bekräftat när vi läser vad Ewald 

(2007) har kommit fram till i sin avhandling. Resultatet visar på att det sker en mycket 

begränsad läsundervisning i de skolor hon undersökte. Vidare kan vi se att Jönsson (2007) talar 

om boksamtal som en del av läsundervisningen. Genom boksamtalen utvecklas engagemang 

hos eleverna men Jönsson lyfter ingen tydlig koppling mellan läsförståelse och boksamtalen. 

Slutligen tar vi även del av Tengbergs (2009) studie som visar att eleverna inte är medvetna om 

sin läsförståelse och hur den påverkas via litteratursamtal. Med PISAs och PIRLS resultat samt 

Ewalds och Jönssons resultat kan vi se att elevers läsförståelse behöver utvecklas och att detta 

möjligen kan ske genom utveckling av läsundervisning i form av litteratursamtal då Tengbergs 

studie visar på en viss utveckling av elevers läsförståelse genom arbetandet med litteratursamtal 

i läsundervisningen. 

 

Således blir syftet med denna litteraturstudie att undersöka hur skolan kan utforma och 

strukturera läsundervisningen i ämnet svenska på ett sätt som skapar meningsfullhet och 

utvecklar elevernas läsförståelse, med hjälp av litteratursamtalet som arbetssätt.  
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Vår studie kommer genomsyras av vår frågeställning - Hur påverkar litteratursamtalet 

mellanstadieelevers läsförståelse i ämnet svenska? 
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3. Metod 
 

När vi hade formulerat vårt problemområde, syfte samt frågeställning kopplat till vår studie var 

vårt kommande steg att påbörja vår litteratursökning. Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013) förklarar att litteratursökning kan ske manuellt eller genom datasökning, 

och vi har använt oss av båda delar. Den manuella sökningen gjorde vi genom att söka relevanta 

artiklar som vi ansåg berörde vårt ämne, för att vidare studera artiklarnas referenslistor som 

sedan ledde oss till relevanta avhandlingar. Vår databassökning började med ett möte med en 

bibliotekarie på högskolebiblioteket som i sin tur presenterade information om de olika 

databaserna som var lämpliga för oss att använda, samt information om sökstrategier. De 

databaser som presenterades för oss var Swepub, ERIC och Libris. Vi har främst använt oss av 

Swepub och ERIC, och efter tips från vår handledare så har vi även valt att använda oss av 

Avhandlingar.se.  

 

För att kunna börja söka i databaserna var vi tvungna att bestämma oss för specifika sökord och 

sökbegrepp. Eriksson Barajas et al. (2013) beskriver att ett vanlig sätt att bestämma sökbegrepp 

är att lyfta ord ifrån sin frågeställning, och antingen väljer man att söka på enstaka ord eller 

ordkombinationer. Vi valde även att använda synonymer och närliggande ord till orden i vår 

frågeställning, men även nyckelord från valda artiklar. För att göra sökningen mer träffsäker 

använde vi oss av booleska operatorerna - “AND”, “OR” och “NOT”. Exempelvis har vi 

använt oss av operatorn “AND” genom att kombinera sökorden litteratursamtal “AND” 

läsförståelse. Nedan presenterar vi våra sökord och vår sökhistorik. 

 

Tabell 1: Sökord 

Sökord, svenska Synonymer 

litteratursamtal boksamtal, textsamtal, bokprat 

läsförståelse - 

elever barn 
 
 

 

3.1 Urval 
 

För att göra ett urval av våra sökträffar valde vi att läsa alla sammanfattningar (abstracts) för 

att sedan välja ut vilken artikel/avhandling som var mest relevant för vårt syfte och 

Sökord, engelska Synonymer 

book talks conversations about 
books, book circles, 
reading groups, interactive 
reading, book clubs 

reading comprehension literacy, reading skills 

pupils children, students 
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frågeställning. Avgörande inklusionskriterier för om artikeln/studien var relevant för oss var 

dels att undersökningarna skulle vara utförda på elever och lärare verksamma inom 

grundskolan. Varför vi har valt att ha med även lärare som ett inklusionskriterie är för att lärare 

lägger grund för elevers lärande genom sin undervisning, och detta påverkar i sin tur elevers 

läsförståelse. Våra exklusionskriterier var att vi inte valde att ta med undersökningar utförda på 

gymnasiet och särskolan. Vi valde att exkludera undersökningar utförda på gymnasiet för att 

denna inte ligger i anslutning till mellanstadiet. Undersökningar utförda på särskolan valde vi 

även att exkludera då särskolans läroplan skiljer sig från grundskolans läroplan. Nedan följer 

vår sökhistorik.  

 

Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas Söksträng/sökord Antal 
träffar 

Urval 

2019-11-28 Swepub (manuell sökning) “Att bedöma elevers läsförståelse” 6 1 

2019-11-29 Avhandlingar.se läsförståelse 18 1 

2019-11-29 Swepub läsförståelse AND textsamtal 4 1 

2019-12-02 Swepub litteratursamtal 3 1 

2019-12-05 ERIC interactive reading AND elementary school 
students 

46 1 

2019-12-10 Swepub booktalk 1 1 

2019-12-11 ERIC booktalks AND literacy 47 1 

2019-12-11 ERIC Book clubs AND reading comprehension 15 1 

2020-01-16 Swepub (manuell sökning) “Talaktsteoretiska perspektiv på skolans 
litteratursamtal”  

1 1 

 

3.2 Analysmetod 
 

Vårt analysarbete har gått ut på att vi båda har läst resultatet av de källor som vi valt och sedan 

har vi för varje artikel/avhandling kommit fram till teman som passat in på resultatet. Till en 

början såg vi flera olika teman, till exempel “lärarens behov av kompetensutveckling” och 

“elevernas läsengagemang”. Vi insåg senare att dessa teman handlade antingen om läraren eller 

eleven, vilket i sin tur ledde till att vi enbart valde att dela upp resultatet i två kategorier, 

nämligen “lärarperspektivet” och “elevperspektivet”. Detta för att vi ansåg att det gjorde 

resultatet tydligare.  
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4. Resultat 
 

För att förstå hur litteratursamtal som arbetssätt påverkar elevers läsförståelse har vi valt att se 

det utifrån två perspektiv, lärar- och elevperspektivet. Detta på grund av att många studier 

behandlade det ena men inte det andra perspektivet, och andra behandlade båda, men för att få 

ett tydligt perspektiv utifrån de individer undervisningen handlar om, läraren och eleven, så 

valde vi därför att dela upp detta. För en överblick av resultatet se bilaga.  

 

4.1 Lärarperspektiv  
 

Eckerholms (2018) studie som är en intervjustudie syftar till att undersöka lärares perspektiv 

och uppfattningar kopplat till elevers läsförståelse och visar det komplexa i att undervisa om 

läsförståelse. Studiens resultat visar att de flesta lärarna är positivt inställda till att använda 

litteratursamtal som ett arbetssätt i läsundervisningen, men att de önskar ytterligare 

kompetensutveckling inom ämnet. Enligt Eckerholm beror lärarnas positiva inställning delvis 

på att lärarna anser att samtalen om det lästa utmanar och utvecklar elevers tänkande, samt att 

de lyfter samtalet som en väg till fördjupad förståelse av textinnehållet. Lärarna sätter även 

samtalet i relation till ensamarbetet och menar på att ensamarbetet inte gagnar att nya ideér 

utvecklas vilket däremot samtalet gör. Lärargruppen lyfter även att läsning tillsammans i 

smågrupper främjar elevers läsutveckling och ger eleverna tillfälle att samtala om varandras 

uppfattningar av en text. Samtalen om elevers olika uppfattningar av det lästa gör att de får 

resonera om deras likheter och olikheter och på så sätt övas elevernas förmåga att respektera 

allas olika åsikter vilket lärarna lyfter som en fördel med detta arbetssätt. Ett av lärargruppens 

mål var att eleverna skulle få möjlighet att träna just detta, att argumentera och motivera varför 

de tyckte som de gjorde utifrån textmaterialet.  

 

Även Westlunds (2013) skoletnografiska studie lyfter lärares ambitioner i arbetet med elevers 

läsförståelse. Studien är en jämförelse av kanadensiska och svenska lärares uppfattningar om 

bedömning av elevers läsförståelse. Ett övergripande resultat är att båda parterna, de svenska 

och de kanadensiska lärarna, beskriver läsförståelse som ett meningsskapande. Däremot visar 

studien stora skillnader i arbetssätten och hur läsförståelse och bedömning uppfattas. De 

kanadensiska lärarna använder sig av ett mer utvecklat metaspråk i läsförståelsen, samt att de 

även beskriver hur det tar sig uttryck i deras undervisning och i dialog med eleverna. Detta 

metaspråk och dialogen mellan lärare och elever saknas i de svenska lärarnas undervisning. 

Westlund (2013) framhåller betydelsen av att elever ska få ta del av ett akademiskt språk för att 
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få möjlighet att lyckas vilket hon lyfter som ett problem, då avsaknaden av ett akademiskt 

vokabulär hämmar elevernas möjlighet att framföra och diskutera sin läsförståelse.  

 

En ytterligare skillnad som Westlund (2013) lyfter är att i det svenska klassrummet får eleverna 

oftast arbeta med läsförståelse på egen hand, antingen genom att skriva bokrecensioner eller 

svara på frågor som läraren sedan bedömer med rätt eller fel. Ett annat mönster syns dock i det 

kanadensiska klassrummet. Läsundervisningen utgick från lärarledda aktiviteter som sedan 

följdes upp genom att eleverna tillsammans övade det som läraren undervisat i, ett kooperativt 

lärande. Genom detta arbetssätt överfördes ansvaret så småningom till eleverna på individnivå. 

Således gjorde Westlund jämförelsen att i det svenska klassrummet fick eleverna ta ansvar och 

i det kanadensiska fick de istället överta ansvar.   

 

Westlund (2013) lyfter en annan relevant aspekt och det är avsaknaden av fortbildning som 

råder inom läsundervisningen i den svenska skolan. Detta bekräftade även lärarna i Eckerholms 

(2018) studie då de framförde en önskan om ytterligare kompetensutveckling inom detta ämne. 

Däremot redogör Westlund för att sådan fortbildning sker för de kanadensiska lärarna.  

 

Då vi redogör att det finns ett behov av en kompetensutveckling i det svenska klassrummet 

leder det oss till Walldéns (2019) skoletnografiska studie som handlar om genrekunskaper som 

en del i läsförståelsearbetet. Walldén lyfter vikten av att lärarna har kunskap inom olika genrer 

och vilken roll läraren har i samtalen. Studiens resultat visar att kunskap om de olika genrerna 

spelar en stor roll för att få eleverna att fånga huvudsakligt innehåll i texter samt för att ställa 

frågor och göra sammanfattningar. Resultatet synliggör också hur genrekunskapen kan 

utnyttjas för att klargöra händelseutvecklingar, förhållanden i texten men även för att utveckla 

ett värderande perspektiv. Dessa förmågor ingår i arbetet med utveckling av elevers 

läsförståelse. Således får eleverna möjlighet att öva dessa förmågor när läraren besitter 

genrekunskap. En annan viktig del som Walldén (2019) tar upp är betydelsen av lärarens roll i 

samtalet om det lästa men han belyser även vikten av arbetet som sker innan samtalet vilket 

innebär att läraren väljer texter som är meningsfulla att läsa och förstå. Texterna ska inte väljas 

för att de framkallar behovet av lässtrategier, eller för att de bara råkar passa in, utan för att de 

ska erbjuda eleverna textvärldar som är värda att utforska, uppleva, lära sig av och reflektera 

över.  

 



 19 

I de fall där texterna uppfyller ovan nämnda krav resulterar det i att eleverna blir engagerade i 

samtalen, de läser det dem ska och alla blir deltagande och aktiva i samtalen. Detta bekräftar 

Eriksson (2002) i sin observationsstudie där hon undersöker lärarledda boksamtal. Samtidigt 

som Eriksson lyfter dessa positiva aspekter av litteratursamtalen lyfter hon även vilka dilemman 

som finns med litteratursamtalen utifrån ett lärarperspektiv. Erikssons resultat visar på det 

komplexa med planerandet och genomförandet av litteratursamtal. Det som nämns som en 

utmaning är samordnandet av läsningen i ett gruppsammanhang. Eriksson observerade att 

mycket tid spenderades på när läsandet skulle ske, hur många sidor eleverna skulle läsa varje 

dag och hur långt tid det skulle gå mellan varje litteratursamtal. Ett annat dilemma som visade 

sig var när eleverna inte var synkroniserade i sitt läsande vilket gjorde det svårt att bestämma 

när samtalen skulle genomföras.  

 

Väl under samtalen observerade Eriksson (2002) att lärarens frågor kunde hämma 

litteratursamtalet och elevernas diskussion. När läraren ställde fakta-kontrollerande frågor 

hämmades diskussionen och eleverna visade osäkerhet. 

 

Vargas (2013) aktionsforskning redogör också för lärarens roll och undersöker hur lärarna 

använder språk i samband med litteratursamtal för att stödja samt utveckla elevernas 

läsförståelse. Resultaten av Vargas studie visar vikten av lärarens roll då lärarna erbjuder 

eleverna stöd genom att använda sig av tre olika illokutionära akter. De illokutionära akterna är 

följande: uppmaningar, påståenden och åtaganden, vilka sedan konkretiseras av läraren genom 

sex olika talhandlingar vilka är följande: att efterfråga, att instruera, att förklara, att bekräfta, 

att exemplifiera och att tillämpa. Dessa talhandlingar erbjuder eleverna stöd i att själva 

identifiera, tillämpa och befästa förståelsestrategier, motivera och belägga sina tolkningar, 

internalisera ett ämnesrelaterat språk i det egna ordförrådet samt utveckla metakognition. Dessa 

förmågor menar Vargas är förmågor som ingår i en välutvecklad läskompetens och som 

eleverna måste bemästra både för att ta sig vidare inom utbildningssystemet och för att kunna 

möta de krav som ställs på individen i dagens samhälle. 

 

Även Tengberg (2011) beskriver lärarens roll i sin observationsstudie där han undersöker 

litteratursamtalets möjligheter och hur det påverkar elevers reception. Tengbergs studie pekar 

på ett flertal problematiska aspekter av det sätt på vilket samtalen organiseras. Det gäller 

exempelvis förekomsten av det han kallar förtolkade frågor, dvs frågor som inte enbart är icke-

autentiska i betydelsen att de har ett av läraren på förhand bestämt svar utan också att frågans 
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formulering avslöjar vilket svar läraren är ute efter. Det gäller också konflikten mellan vad 

lärare deklarerar om samtalets förutsättningar, till exempel att det inte finns något rätt eller fel 

svar, och vad de implicerar med sina frågor. Ifråga om samtalens organisering diskuterar 

Tengberg också lärarnas användning av en frågemall. Ett skäl som lyfts fram av lärarna för att 

använda frågemallen är att det hjälper dem att komma ihåg vad de skall ta upp under samtalet. 

Samtidigt är det uppenbart att den också skapar didaktiska problem. Ett flertal exempel från 

empirin visar bland annat hur frågemallen hos tre av lärarna tenderar att begränsa elevernas 

möjligheter att påverka samtalets innehåll och därmed deras möjlighet att utforska texten och 

läsningen med start i deras egna föreställningar.   

 

Både Tengbergs (2011) och Erikssons (2002) redogörelser för lärarens konstruktion av frågor 

kan ställas i jämförelse till hur Westlund (2013) beskriver att frågorna utformas i Sverige 

jämfört med Kanada. Westlund bekräftar att de fakta-kontrollerande frågorna används betydligt 

mer i Sverige än i Kanada. Kanada använder sig istället av öppna frågor. Westlund förklarar att 

de öppna frågorna ger läraren en bredare bild av elevernas läsförståelse genom att de lättare kan 

förstå hur eleverna tänker och resonerar. 

 

4.2 Elevperspektivet 
 

För att synliggöra hur litteratursamtalet uppfattas från ett elevperspektiv tar vi del av Barones 

(2011) observationsstudie som berör detta. Studien låter oss ta del av elevers upplevelser och 

uppfattningar av litteratursamtalet. Resultatet som framkommer är att under litteratursamtalet 

ledde elevernas utbyte av tankar till ytterligare förståelse och nya insikter om de lästa som de 

själva inte upptäckt. All tid som var kopplad till litteratursamtalet, före, under och efter, ledde 

till att eleverna fick fördjupad förståelse för den lästa texten. Eleverna upptäckte att frågorna 

vid litteratursamtalet visade på öppenhet till flera olika svar, till skillnad från de fakta-

kontrollerande frågorna som de tidigare arbetat med, som enbart innehöll frågor som krävde ett 

rätt svar. Eleverna påvisade betydelsen av klargörandet av karaktärerna och handlingen av 

boken innan de kunde påbörja de djupgående frågorna och diskussionerna. När de senare 

närmade sig slutet av boken återgick de till de mer övergripande frågorna för att sedan summera 

helheten. Barones (2011) studie visar vikten av att låta eleverna läsa och diskutera, istället för 

att enbart läsa, för att utveckla deras läsförståelse.  
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En annan studie som handlar om hur elevers läsförståelse påverkas av litteratursamtal är 

Cetinkaya, Ates och Yildrims (2019) kvasiexperimentella studie som gjordes på låg- och 

mellanstadieelever i Turkiet. De undersökte hur gemensamma läsaktiviteter påverkade 

elevernas läshastighet och läsförståelse. Resultaten av deras studie visar att de gemensamma 

läsaktiviteterna som utfördes i de olika årskurserna var mycket effektiva och hade stor påverkan 

på elevernas läshastighet samt deras läsförståelse. Undersökningen visade också att 

innehållsbaserade gemensamma läsaktiviteter bidrog till att utveckla elevernas läsförståelse. 

Detta lyfter även Barone (2011) i sin studie då hon redogör för vikten av att låta eleverna både 

läsa och diskutera för att kunna utveckla en god läsförståelse. Resultaten av Cetinkaya et. al. 

studie är viktiga då den framhäver vikten av att föra vidare effektiviseringen av gemensamma 

läsaktiviteter som till exempel litteratursamtal för elever på låg- och mellanstadiet. 

Avslutningsvis menar Cetinkaya et. al. att genom att integrera gemensamma läsaktiviteter i 

undervisningen ges eleverna möjlighet till ett lustfyllt lärande vilket i sin tur bidrar till att 

utveckla deras läsförståelse.  

 

Certo, Moxley, Reffitt och Millers (2010) skoletnografiska studie belyser hur elever i 

årskurserna ett, tre, fyra och fem uppfattar sina erfarenheter av litteratursamtal tvärs över 

årskurserna som undervisningsform. I undersökningen deltog 270 elever varav 24 elever 

intervjuades. Resultatet av dessa intervjuer visar att 22 av 24 elever ansåg att litteratursamtalen 

var roliga och att det var den bästa delen av språkundervisningen i skolan. Eleverna som deltog 

i undersökningen var väldigt exalterade över att få ha riktiga böcker som de fick ta med hem 

och som de sedan fick diskutera i små grupper med sina klasskamrater. 75 procent av eleverna 

ansåg att litteratursamtalen var en fördel då man träffade nya vänner och 100 procent av dem 

ansåg att man pratade mer med sina klasskamrater än tidigare. En elev i årskurs 3 gav som 

exempel att de hade tidigare läst under språkundervisningen men att man då var tvungen att 

räcka upp handen när man ville säga något. Man var inte lika fri då som under litteratursamtalen 

ansåg eleven.  

 

Då det kommer till läsförståelse kopplat till litteratursamtal så beskrev eleverna i 

undersökningen att deltagandet i litteratursamtalen bidrog till att utveckla deras förmåga att 

prata om en bok i en grupp. Tre elever beskrev att de var rädda eller nervösa för att delta i 

litteratursamtal. En elev i årskurs ett vid namn Tammy sade att hon lärde sig att prata om en 

bok då hon först inte visste vad hon skulle säga men att hon nu gjorde det. Samma elev sade 

också att hon var rädd att de andra eleverna skulle vara elaka men att hon nu förstod att de inte 
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var det. En annan elev i årskurs fem vid namn Allen som tidigare aldrig hade deltagit i ett 

litteratursamtal sade att han nu hade lärt sig att tala i en grupp om en bok vilket han aldrig gjort 

tidigare. Han sade att han brukade mest tänka för sig själv men att litteratursamtalen hade hjälpt 

honom mycket och utvecklat hans tankar om böckerna. Detta kan jämföras med Barones (2011) 

studie då även den påvisar att elevernas utbyte av tankar ledde till ytterligare förståelse och nya 

insikter om de lästa som de själva inte upptäckt. Resultatet av Certo et. al. (2010) studie redogör 

för att litteratursamtalen har potential att bringa fram spänning i lärandet, läsningen och 

diskussionerna eleverna emellan. Detta kan liknas vid det som Cetinkaya et. al (2019) tar upp i 

resultatet av deras studie då de menar att genom ett lustfyllt lärande är det lättare att fånga upp 

eleverna i undervisningen.  

 

En annan aspekt av litteratursamtalet som tas upp i Certo et. al. (2010), är att alla elever kan 

delta i det. Exempelvis får de elever som normalt sätt anses vara läsare av en högre nivå en 

chans att stanna upp och reflektera mer än vad de kanske gör då de läser en bok på egen hand. 

Genom litteratursamtalen kan de inhämta en djupare förståelse av den lästa texten jämfört med 

den individuella läsningen. Slutligen menar Certo et. al. att genom deras undersökning kan de 

konstatera att elevledda gruppdiskussioner kan leda till nöje och engagemang bland eleverna 

oavsett vilken nivå man anses vara på i sin läsning. Sannerligen har spänningen kring böckerna 

och diskussionerna varit det som eleverna pratat mest om i denna undersökning vilket har 

underlättat utvecklandet av elevernas läsförståelse.   

 

4.3 Sammanfattning av resultat 
 

Vi har nu lyft att det finns höga ambitioner bland lärare att arbeta med litteratursamtal som en 

metod att utveckla elevers läsförståelse, då de anser att samtalet utmanar och utvecklar elevers 

tänkande (Eckerholm 2018; Westlund 2013). Genom Westlunds (2013) studie får vi även syn 

på hur viktigt det är att eleverna får ta del av ett akademiskt språk i utvecklingen av deras 

läsförståelse. Samtidigt som det finns höga ambitioner hos lärarna att arbeta med 

litteratursamtal visas även en avsaknad av fortbildning inom läsundervisning. Genom Walldéns 

(2019) studie förstår vi vikten av att lärare bör få ytterligare kompetensutveckling då han lyfter 

genrekunskapen som en viktig del i läsförståelsearbetet. Via Erikssons (2002) studie fick vi 

även ta del av planeringsdilemmat som kan uppstå vid arbetet med litteratursamtal. Och väl vid 

utförandet av litteratursamtalet gav både Eriksson och Westlund en bild av hur lärarens frågor 
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påverkar elevers utveckling av läsförståelse. Fakta-kontrollerande frågor hämmar elevers 

läsförståelse medan öppna frågor öppnar dörrar för utveckling.  

 

Då det kommer till elevers perspektiv på litteratursamtalet som undervisningsform kan vi 

konstatera att majoriteten av eleverna anser att litteratursamtalet fyller en funktion av ett 

lustfyllt lärande som leder till att de blir mer engagerade i undervisningen (Cetinkaya et. 

al.,  2019; Certo et. al., 2010). En ytterligare aspekt av elevperspektivet är vikten av att låta 

eleverna både läsa och diskutera som en väg att nå utveckling i läsförståelsen (Barone 2011; 

Cetinkaya et. al. 2019). Vi har också insett att genom litterartursamtalet ges eleverna möjlighet 

att fördjupa sina egna tankar och idéer om den lästa texten genom diskussioner med sina 

klasskamrater, något de inte får möjlighet till på samma sätt vid den individuella läsningen 

(Barone 2011; Certo et. al. 2010). Slutligen kan vi se via Cetinkaya et. al. (2019) studie att vid 

arbetet med litteratursamtalet som undervisningsform i skolan ges alla elever möjlighet att 

utveckla sin läsförståelse oavsett vilken nivå de anses befinna sig på. Eleverna kan dra nytta av 

varandra på olika sätt beroende på hur långt man har kommit i sin läsutveckling.    
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5. Diskussion 
 

5.1 Metoddiskussion 
 

Denna litteraturstudie har syftat till att undersöka vad forskning säger om litteratursamtalets 

påverkan på elevers läsförståelse på mellanstadiet. Resultatet av denna litteraturstudie har gett 

oss insikter i hur arbetet med litteratursamtal kan se ut, dels genom analys utifrån ett 

lärarperspektiv, men även utifrån ett elevperspektiv. För att nå fram till ett resultat har vi använt 

oss av sökord som varit relevanta för vår frågeställning och genom dessa har vi sedan kunnat 

göra ett urval av de studier som vi ansett vara mest betydelsefulla för vårt arbete. Detta har 

sedan resulterat i en rad olika svar kopplat till vår frågeställning.  

 
5.1.1 Sökstrategi 
 

Detta arbete inledde vi med en frågeställning som vi snart insåg var alldeles för bred vilket 

innebar att vi behövde specificera den ytterligare för att överhuvudtaget kunna starta upp 

arbetet. Då valde vi att fokusera på enbart litteratursamtalet som undervisningsmetod och dess 

påverkan på elevers läsförståelse på mellanstadiet. När vi hade vår frågeställning färdig kunde 

vi börja med våra sökningar för att hitta forskning kring det vi ville veta mer om. Till en början 

använde vi inte oss av någon uttalad sökstrategi, utan vi använde oss mestadels av enstaka 

sökord som vi ansåg vara lämpliga i förhållande till vår frågeställning. Detta gav oss en 

möjlighet att bekanta oss med de olika databasernas funktioner, men utan uttalad sökstrategi 

gav vår sökning inga användbara träffar, därför behövde vi använda en mer utpräglad 

sökstrategi. Vi förfinade våra sökord och försökte precisera dessa än mer för att matcha dem 

med vår frågeställning. Detta gav oss bättre sökresultat och vi kände att vi fann fler relevanta 

studier samt forskning som var aktuella för oss. Vi har i vårt arbete använt oss av både svenska 

och internationella studier och har därför använt oss av sökord både på svenska och engelska. 

 

5.1.2 Kunskapslucka 
 

En utmaning för oss har varit att hitta källor som passar in på just det stadie vi främst ville veta 

mer om, nämligen grundskolans mellanstadium. Då vi sökt efter artiklar och studier har vi 

försökt finna sådana som gjorts på mellanstadiet. Under sökandets gång har vi funnit några 

studier som har gjorts på mellanstadieelever, vilka vi också har använt, men i sökandet har vi 

också förstått att det finns relativt lite forskning på elevers läsundervisning i skolans mellanår. 

Majoriteten av den forskning som vi har stött på har utförts på lågstadieelever samt någon 

enstaka på högstadie- och gymnasieelever. En del av den forskning (Ewald, 2007; Eckerholm, 
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2018) som vi har valt att använda oss av har också tagit upp just detta, att det finns en avsaknad 

av forskning om läsundervisning i grundskolans mellanår. Detta har gjort att vi har fått använda 

oss av några källor som riktar sig mot grundskolans låg- och mellanstadie. Med ett bredare 

forskningsfält på det valda området hade möjligtvis resultatet kunnat se annorlunda ut och 

möjligen varit än mer precist. Men trots detta har vi ändå sett liknande teman i de olika källornas 

resultat vilket vi kunnat redogöra för i denna litteraturöversikt.  

 

5.1.3 Kritiska aspekter 
 

I denna litteraturstudie har vi använt oss av ett antal olika källor. En kritisk aspekt för de valda 

källorna är variationen mellan kvantitativa studier och kvalitativa studier. Av de källor vi har 

valt är majoriteten kvalitativa studier vilket möjligen kan ha påverkat resultatet. Men vi har 

också i åtanke att utbudet av relevant forskning har varit begränsad på grund av avsaknaden av 

forskning inom den del av grundskolan vi främst ville undersöka. 

  

En annan kritisk aspekt att ha i beaktning är deltagarantalet i två av källorna i resultatet för 

denna litteraturstudie. De två källorna är Walldén (2019) och Barone (2011) där den första är 

en skoletnografisk studie utförd på enbart två lärare och den andra en observationsstudie där 

enbart nio elever deltog. Detta måste ses som en kritisk aspekt då resultatet möjligen hade sett 

annorlunda ut i de två undersökningarna om deltagarantalet hade varit större. Dock ansåg vi 

ändå att resultatet av de båda undersökningarna var viktiga i vårt arbete och valde därför att ha 

med dessa två studier trots att vi är medvetna om dess låga deltagarantal.      

 

Bland källorna för denna litteraturstudie har vi, som tidigare nämnt, använt oss av både svenska 

och internationella studier. Detta ger utrymme för diskussion kring huruvida de internationella 

studiernas resultat går att applicera på vår frågeställning. Då vi har använt oss av både 

amerikanska, turkiska och delvis kanadensiska studier kan man ifrågasätta dess relevans för 

denna litteraturöversikt. Man måste givetvis väga in vissa kulturella skillnader samt skillnader 

mellan de olika skolsystemen men trots dessa olika aspekter så har vi ändå kunnat se teman i 

de olika källornas resultat som stämmer överens med de teman vi sett i de svenska studiernas 

resultat. I och med detta kan vi anta att om liknande undersökningar hade gjorts i svensk skola 

hade man troligtvis fått liknande resultat. Självfallet finns där en viss komplexitet med att göra 

en sådan överföring då man tänker på hur både lärare och elever är olika från land till land. 

Detta gör det än mer intressant att vi faktiskt såg så pass lika teman mellan de svenska och 
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internationella studierna med undantag för Westlunds (2013) studie som jämförde svenska och 

kanadensiska skolor. Här såg vi en klar skillnad mellan hur man såg på arbetet med läsförståelse 

mellan de olika nationerna. Vi har också i åtanke att med ett större urval av internationella 

studier med nationer som skiljer sig mer radikalt från Sverige hade vi troligtvis inte sett samma 

tydlighet i likheter när det kom till resultatet. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
 

Att det råder höga ambitioner bland lärare att arbeta med litteratursamtalet som en metod för 

att utveckla elevers läsförståelse kan vi konstatera (Eckerholm, 2018; Westlund, 2013), likaså 

kan vi konstatera att även majoriteten av eleverna har en positiv inställning till litteratursamtalet 

som arbetssätt då de anser att litteratursamtalet bjuder på ett lustfyllt lärande samtidigt som de 

anser sig vara mer aktiva och engagerade i undervisningen (Cetinkaya et. al., 2019; Certo et. 

al., 2010). Således ger detta resultat oss en bild av att litteratursamtalet upplevs som positivt 

utifrån både lärar- och elevperspektivet, vilket visar en tydlig förändring av elevperspektivet 

från vad Tengbergs (2009) tidigare forskning visade. Eleverna som Tengberg observerade 

upplevde ingen positiv påverkan eller utveckling av sin läsförståelse, trots att Tengberg såg en 

viss utveckling då han delvis upptäckte att litteratursamtalet bidrog med andra upptäckter än 

vad eleverna individuellt hade gjort. 

 

Även Barones (2013) studie visar att litteratursamtalet bidrog med nya insikter som eleverna 

själva inte upptäckt, men även att litteratursamtalet bidrog med ytterligare förståelse av det 

lästa. Eleverna ansåg att all tid som var kopplad till litteratursamtalet, före, under och efter, 

gjorde att de nådde en bredare och djupare förståelse för vad de läst. Detta går även att jämföra 

med även vad lärarna i Eckerholms (2018) och Westlunds (2013) studier förklarar, att de anser 

att litteratursamtalet utmanar elevernas tänkande och förståelse. Med detta resultat kan det antas 

att även Jönssons (2007) studie från vår tidigare forskning visar på förbättring av elevernas 

läsförståelse trots att det inte explicit skrivs ut. Men Jönsson förklarar att hennes studie visar 

att aktivitet genom läsloggar och litteratursamtal byggs en förståelse upp, och hon poängterar 

att en progression i elevernas läsloggar och sätt att samtala blir tydlig. Varför det inte explicit 

skrivs ut i Jönssons studie kan bero på komplexiteten av begreppet läsförståelse. Som tidigare 

förklarat så finns det ingen enkel definition av begreppet läsförståelse. Skolverket (2016b) 

bekräftar att begreppet är komplext och är beroende av flera olika faktorer. Detta har vi upptäckt 

som en svårighet och kritisk aspekt för oss under litteraturstudiens gång. Samtidigt har vi 
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förstått att begreppet är komplext och svårförstått även för aktiva lärare och forskare, vilket 

även Eckerholm (2018) bekräftar. Men i enlighet med Moyer (2011) och Skolverket kom vi 

fram till en definition av läsförståelse som mynnar ut i att eleverna ska förstå samtidigt som de 

läser i kombination med förmågan att samtala om och återberätta det man läst eller lyssnat till. 

Genom denna definition kan det antas att det skedde en utveckling av elevers läsförståelse i 

Jönssons studie trots att det inte klargjordes, då hon förklarade att progression var tydlig i 

elevernas reflektioner i läsloggarna, men även i elevernas dialoger under litteratursamtalen.  

 

Väl under litteratursamtalet visar det även sig att lärarens frågor påverkar elevernas 

läsförståelse. Ställer läraren öppna frågor som inte kräver enbart ett rätt svar gynnas elevernas 

läsförståelse, jämfört med om läraren ställer mer fakta-kontrollerade frågor. Detta bekräftar 

Barone (2011), som säger att eleverna föredrog de öppna frågorna framför de fakta-

kontrollerade, då de öppna frågorna visade en öppenhet till flera olika svar jämfört med ett rätt 

svar. Även Eriksson (2002) och Westlund (2013) bekräftar detta genom att förklara att fakta-

kontrollerande frågor hämmar elevers läsförståelse medan öppna frågor öppnar dörrar för större 

utveckling. Tenberg (2011) redogör också för detta då han beskriver hur lärarens, som han 

kallar det, förtolkade frågor har betydelse för litteratursamtalet. Detta synliggör vilken viktig 

roll läraren har i litteratursamtalet och läsundervisningen, samt hur viktigt det är att läraren är 

medveten om och har kunskap kring hur frågorna ska ställas, vilket Vargas (2013) bekräftar då 

hon beskriver lärarens sätt att stödja eleverna i undervisningen. En medvetenhet om hur läraren 

bidrar till att främja elevernas läsförståelse måste finnas, och denna medvetenhet kan utvecklas 

genom fortbildning och vidare kompetensutveckling inom läsundervisningen. Genom Ewalds 

(2007) studie från vår tidigare forskning synliggörs att en konkret medveten didaktisk 

litteraturundervisning saknas, samtidigt som hon skriver att där också finns en avsaknad av 

ämnesinriktad kompetensutveckling. Och via Westlunds (2013) resultat visas även där en 

avsaknad av vidare kompetensutveckling men att det dock finns höga ambitioner att arbeta med 

litteratursamtalet som arbetssätt. Westlund lyfter även vikten av att eleverna får ta del av en 

medveten läsundervisning och ett akademiskt språk för att främja utvecklingen av deras 

läsförståelse.  

 

Med detta kan en intressant koppling dras mellan saknaden av vidare kompetensutveckling och 

den medvetna läsundervisningen, och resultaten som visade sig i den senaste PIRLS-

undersökningen. Resultatet som synliggjordes i den senaste PIRLS-undersökningen var att en 

ökning av elevernas läsförmåga och läsförståelse hade skett, samtidigt som man såg en ökning 
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i den specificerade läsundervisningen i klassrummen. Med detta resultat kan vi, enligt vår 

uppfattning, anta att om en ökad fortbildning inom läsundervisningen för lärarna får lov att ta 

plats kan detta i sin tur leda till ökad läsförståelse hos eleverna då läsundervisningen kan bli 

mer specificerad, innehålla ett mer akademiskt språk och litteratursamtalet kan i sin tur bli mer 

välfungerande och främjande.  
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6. Slutsats 
 

Syftet med denna litteraturstudie har varit att ta reda på vad forskning säger om 

litteratursamtalet och dess påverkan på elevers läsförståelse. Det resultat som blev viktigast för 

vår frågeställning är vikten av hur litteratursamtalet utformas av läraren och hur hen väljer att 

ställa sina frågor då de öppna frågorna främjar elevers läsförståelse. Detta resultat anser vi vara 

viktigast då det på ett tydligt sätt ger oss ett svar på vår frågeställning. Andra resultat som 

framkommit är att både lärare och elever upplever litteratursamtalet som positivt och 

utvecklande, samt att kompetensutveckling efterfrågas av lärare för att de ska kunna bedriva en 

gynnsam läsundervisning som påverkar elevers läsförståelse. Dessa resultat är viktiga för det 

fortsatta arbetet och utvecklandet av litteratursamtalet. 

 

Vad som också upptäckts är komplexiteten i begreppet läsförståelse och vad det innebär för 

både lärare och elever i läsundervisningen. Resultatet visar att begreppet läsförståelse är 

svårdefinierat och att svenska elever saknar ett metaspråk för att förstå och kunna använda sig 

av begreppet. Ett annat centralt resultat för denna litteraturstudie är att forskningen visar att 

många elever upplever att de genom samtalet med sina klasskamrater ges möjlighet att få en 

djupare förståelse för vad de har läst och att de också kunnat utveckla sina egna tankar vilket 

de inte kunnat göra på samma sätt vid den individuella läsningen. Samtidigt som de beskriver 

denna upplevelse av litteratursamtalet visar resultatet också att många elever känner att de blir 

mer engagerade i läsningen då den kopplas samman med litteratursamtalet till skillnad från då 

de läst på egen hand. 

 

7. Framåtsyftande text 
 

I denna litteraturstudie har vårt fokus legat vid att undersöka litteratursamtalets påverkan på 

mellanstadieelevers läsförståelse i ämnet svenska. Resultatet har visat att litteratursamtalet 

kan ha både positiv och negativ påverkan på elevers läsförståelse och att lärarens roll har stor 

betydelse för elevers fortsatta utveckling då det kommer till just läsförståelse. En annan del av 

resultatet visar komplexiteten av begreppet läsförståelse, och även att svenska elever saknar 

ett metaspråk för att förstå och kunna använda sig av detta begrepp. Då vi ser en avsaknad av 

metaspråk i undervisningen anser vi att det hade varit intressant att undersöka hur elevers 

läsförståelse påverkas av att de får ta del av ett bredare och mer specifikt metaspråk i sin 

läsundervisning.  
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Utformandet av undersökningen är ännu inte fastställt. Men vi tänker att utförandet av en 

interventionsstudie där metaspråket lyfts in i undervisningen vore ett möjligt utförande, för att 

vidare kunna undersöka hur elevernas läsförståelse påverkas av denna förändring.  
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Bilaga 
Resultatöversikt 
 

Titel Genrekunskaper som ett led i 
läsförståelsearbetet: textsamtal i årskurs 1 
och 6 

Making meaning: Individual and group 
response within a book club structure 

Författare Robert Walldén Diane Barone 

Forskningsfråga/ 
forskningsfrågor 

1. Vilka kopplingar, om några, kan ses 
mellan genrekunskaper och frågeställande, 
summerande, frågeställande, klargörande, 
värderande och förutsägande lässtrategier när 
lärare undervisar i skriftliga genrer? 
2. Vilka egenskaper hos narrativa och 
diskuterande texter kan vara fruktbara att 
uppmärksamma för att främja bruket av 
lässtrategier? 

1. How students might respond in a book-club 
setting in a classroom where the teacher was 
expected to teach reading from a core reading 
programme? 
2. Will students parallel their core reading 
instruction and respond in similar ways, most 
often focusing on the literal and looking for 
consensus among their various responses, or 
would they vary from this expectation and talk 
and write about personal nuanced 
understandings? 

Teoretiskt ramverk • Läsförståelsestrategier 
• Genrekunskaper 
• Textsamtal 

… inom ramen för en 
litteracitetspraktik 

• Literacy expectations 
• Analysed from a group and individual 

student perspectives 

Urval Antal lärare: 2 Antal elever: 9 

Resultat - Visar vilken betydelse kunskap om 
genrestrukturer och logiska samband har i 
interatkiotnen kring narrativa texter. 
- Lyfter vikten av lärarens roll i samtalet. 
- Och hur detta kan bidra till frågeställande, 
sammanfattande, klargörande, värderande 
och förutsägande lässtrategier.  

- Utbyte av tankar, elever emellan, ledde till 
utveckling av läsförståelse 
- Öppna frågor ansågs visade på möjligheten till 
flera olika svar vilket var främjande för elevers 
läsförståelse 
- Lyfter vikten av kombinationen av läsning och 
diskussion 

Annat relevant 
kopplat till vår 
frågeställning 

• Lärares sätt att leda samtalen 
• Vikten av att utgå från texter som är 

meningsfulla att läsa och förstå 

• Poängterar hur viktigt det är att låta det ta 
tid 

Titel Effects of Interactive Book Reading 
Activities on Improvement of 
Elementary School Students’ 
Reading Skills 

Life and Fiction: On intertextuality in pupils’ 
booktalk 

Författare Fatih Çetin Çetinkaya, Seyit Ateş & Kasım 
Yıldırım 

Katarina Eriksson 

Forskningsfråga/ 
forskningsfrågor 

1. Do interactive reading activities create a 
significant difference between elementary 
school second-grade students’ pretest-posttest 
scores of reading comprehension and reading 
fluency?  
2. Do interactive reading activities create a 
significant difference between elementary 
school third-grade students’ pretest-posttest 
scores of reading comprehension and reading 
fluency?  
3. Do interactive reading activities create a 
significant difference between elementary 
school fourth-grade students’ pretest-posttest 

- The overall purpose of the present study is to 
examine authentic group discussions about books 
in school. 
- The study combines literary theory about the 
reader (reader-response criticism) with discursive 
psychology in order to understand how teachers 
organise book discussions and how pupils talk 
about books in an authentic setting, where 
literature plays a role. (s.17) 
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scores of reading comprehension and reading 
fluency? 

Teoretiskt ramverk • Social exchanges 
• Development of receptive language 
• Foundational literacy skills 

• Discursive psychology 
• Partly epistemological and partly 

methodological 

Urval Antal skolor: 4 
Antal elever: 705 (varav 309 från åk. 2, 200 
från åk. 3 och 196 från åk. 4) 

Antal skolor: 1 
Antal lrare: 5 
Antal elever: 40 

Resultat - Läsaktiviteterna som utfördes var effektiva 
och hade påverkan på elevers läshastighet 
samt läsförståelse. 
- Gemensamma läsaktiviteter utvecklar 
läsförståelse. 
- Möjlighet till lustfyllt lärande som kan bidra 
till utveckling av läsförståelse. 

- Visar på det komplexa med både planerande och 
utförande av litteratursamtalet 
- Under litteratursamtalet påverkas elevernas 
läsförståelse av hur läraren ställer sina frågor 
- Ökat engagemang hos eleverna genom 
litteratursamtal 

 

Titel I Learned How to Talk About a Book: 
Children's Perceptions of Literature 
Circles Across Grade and Ability Levels 

Samtalets möjligheter: Om litteratursamtal 
och litteraturreception i skolan  

Författare Janine Certo, Kathöeen Moxley, Kelly Reffitt 
& Jeffrey A. Miller 

Michael Tengberg 

Forskningsfråga/ 
forskningsfrågor 

1. What are students’ attitudes toward 
literature circles?  
2. What are students’ perceptions of their 
learning in literature circles? 

1. Vilka förhållningssätt till text och läsning 
uppmuntras i samtalen?  
2. Vilken betydelse får samtalen för elevernas  
tolkning?  
3. Vad menar eleverna själva att de lär sig?  

Teoretiskt ramverk • Social structure 
• Pattern of collaborative meaning-

making that promotes analysis, 
reflection, and critical thinking  

• Teoribildning om interaktion 
• Litterär reception 

Urval Antal skolor: 1  
Antal lärare: 9 + skolbibliotekarie  
Antal elever: 270 (involverade i 
boksamtalen) och 121 (involverade i den 
större studien) 

Antal skolor: 2 
Antal lärare: 4 
Antal klasser: 10 klasser 

Resultat - I intervjun svarar 22 av 24 elever att 
litteratursamtalen upplevs som roliga och den 
bästa delen av språkundervisningen.  
- Elever var exalterade över att få ha “riktiga” 
böcker. 
- Eleverna ansåg sig vara med fria under 
litteratursamtalen.  

- Lyfter problematiska aspekter kring hur 
litteratursamtalet organiseras.  
- Elevers läsförståelse påverkas av hur läraren 
ställer sina frågor. 

Annat relevant 
kopplat till vår 
frågeställning 

• Teachers education and experience, 
coupled with professional development 
and a learner centered classroom seem 
to matter  

• Både lärare och elever värderar 
litteratursamtalet som arbetssätt högt.  

Fortsättning av resultatöversikt 



 35 

 
 
 
 

Titel Att bedöma elevers läsförståelse: En 
jämförelse mellan svenska och 
kanadensiska bedömningsdiskurser i 
grundskolans mellanår 

Lärarperspektiv på läsförståelse: En 
intervjustudie om undervisning i årskurs 4-6 

Författare Barbro Westlund Lena Eckerholm 

Forskningsfråga/ 
forskningsfrågor 

1. Vad säger lärarna att läsförståelse och 
bedömning är? 
2. Vilket stöd uttrycker lärarna att eleverna får 
för att utveckla sin läsförståelse? 
3. Hur beskriver lärarna att de bedömer 
elevernas läsförståelse och med vilket syfte 
gör de bedömningarna? 
4. Vilket stöd för bedömning av läsförståelse 
uttrycker lärarna att de får genom nationella 
och lokala styrdokument? 

1. Vilka aspekter av läsförståelse uppfattar lärare i 
årskurs 4–6 som viktiga? 
2. Vad uppfattar lärarna som en framgångsrik 
undervisning i läsförståelse? 
3. Hur uppfattar lärarna att den enskilda skolans 
organisation och villkor påverkar utformningen 
och genomförandet av undervisning i 
läsförståelse? 

Teoretiskt 
ramverk 

• Sociokognitiv teori 
• Teorier om feedback 
• Kritisk diskursanalys 

•  Lärarpraktik 
•  Externt/yttre perspektiv 
•  Praktikprocessen 

Urval Stockholms stad            Vancouver district 
Antal skolor: 4              Antal skolor: 2 
Antal lärare: 5               Antal lärare: 5 
Antal rektorer: 4           Antal rektorer: 2 

Antal skolor: 10  
Antal kommuner: 7 
Antal lärare: 22 

Resultat - Visade ett homogent mönster inom 
respektive lärargrupper, medan det fanns 
avsevärda skillnader mellan de jämförda 
lärargrupperna. De svenska lärarna tog rollen 
som uppgiftinstruktörer och kontrollanter av 
den utförda uppgiften, medans de 
kanadensiska lärarna tog rollen som 
instruktörer för att stödja läsförståelsen och 
kontrollanter av läsförståelsen medan den 
utvecklades.  
- Båda parter beskriver läsförståelse som ett 
meningsskapande. 
- De kanadensiska lärarna använde ett mer 
utvecklat metaspråk en de svenska lärarna. 

- Stort engagemang för elevers utveckling av 
läsförståelse och läsning. Lärarna visade stor 
insikt av läsfärdighetens betydelse för det 
generella lärandet. Samtidigt som lärare efterlyser 
mer och fördjupade kunskaper om hur man kan 
bedriva en undervisning som tillgodoser elevers 
skiftande och individuella behov.  
- Lärarna anser att litteratursamtalet utmanar och 
utvecklar elevers läsförståelse, genom dialog får 
eleverna ta del av varandras erfarenheter och 
leder till djupare reflektion. 

Annat relevant 
kopplat till vår 
frågeställning 

• Arbetssätt 
• Utveckling av läsförståelse 

•  Arbetssätt 
•  Olika aspekter av elevers läsförståelse 

Fortsättning av resultatöversikt 
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Titel Talaktsteoretiska  perspektiv på 
skolans  litteratursamtal: En  
studie i lärares lingvistiska strategier 

Författare Anita Varga 

Forskningsfråga/ 
forskningsfrågor 

1. Vilka talhandlingar använder sig 
lärarna av för att stödja eleverna i att 
utveckla läsförståelse? 
  
2. Vilka specifika förmågor erbjuder 
dessa talhandlingar eleverna stöd i 
att utveckla? 

Teoretiskt ramverk • Lingvistisk filosofi 
• Talaktsteorin 

Urval Antal klasser: 2 

Resultat - Lärarens roll blir som ett stöd för 
elevernas utveckling av läsförståelse 
- Genom tre olika illokutionära 
- Talhandlingar ger elever stöd i att 
identifiera, tillämpa och befästa 
förståelsestrategier 

Annat relevant 
kopplat till vår 
frågeställning 

• Språket i samband med 
litteratursamtalet 

Fortsättning av resultatöversikt 
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