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Förord från kursansvarig  
Detta examensarbete är en produkt av ett pedagogiskt utvecklingsarbete på Lärarutbildningen 

i Halmstad våren 2013. Vi har erbjudit studenter i den ”tidigare lärarutbildningen” att under 

sin sista termin pröva ett innehåll som är obligatoriskt i den nya lärarutbildningen (utveckling- 

och utvärderingsarbete). Inom ramen för fördjupningskursen Specialpedagogik (30 hp) har 

studenterna genomför sitt examensarbete på avancerad nivå i form av ett utvecklingsarbete 

som dokumenterats, analyserats och kritiskt granskats. Studenterna har med andra ord använt 

sig av aktionsforskning för att initiera och dokumentera ett kombinerat forskning- och 

utvecklingsarbete som också resulterat i en vetenskaplig artikel. Studenterna har även, som en 

del av opponeringen, gjort en vetenskaplig poster av varandras undersökning för att med 

enkla medel kunna kommunicera resultaten till lärare på fältet.  

Syftet med förändringsarbetet utgår från skollagens nya skrivning att utbildningen i förskola 

och skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Lärare behöver därmed 

utveckla förmågor för att också vara en ”forskande lärare” som en del av sin 

professionsutveckling. Våra intentioner är dels att studenterna utvecklar förmågor att initiera 

och dokumentera ett systematiskt kvalitetsarbete, dels att öka tillgängligheten av didaktiska 

implikationer genom att skriva artiklar och skapa postrar.  

Studenterna har mer än väl uppfyllt kursens intentioner. Min förhoppning är att resultaten ska 

inspirera lärare att ha ett undersökande förhållningssätt till de små frågorna i skolan som gör 

skillnad för elevers lärande. 

Halmstad 2014-01-09 

 

Ann-Christine Wennergren (lektor i utbildningsvetenskap)  
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Förord 
Denna aktionsforskning grundar sig i ett specialpedagogiskt perspektiv där alla elever ska få 

möjlighet att vara deltagande utifrån sina egna förutsättningar i skolans verksamhet. Vi har 

under utbildningens gång fått lära oss att alla barn lär sig på olika sätt och att det krävs olika 

metoder, alltså pedagoger måste våga gå utanför de vanliga reglerna och ramarna. Vi har även 

under utbildningens gång fått lära oss om hur viktigt det är att samtala med varandra och föra 

en dialog. Vi har upptäckt hur elevernas deltagande och samarbete har ökat under våra 

aktioner och att de ser läsning som något mer än bara ett måste. Det har därför varit mycket 

intressant att genomföra en aktionsforskning innehållande boksamtal och försöka att öka 

läsförståelsen.  

Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit en del av vår aktionsforskning. Tack till de elever 

som deltog under våra aktioner, för deras fulla engagemang och för deras samarbete. Tack till 

vår handledare för konkreta förslag och tankar under arbetes gång. Slutligen vill vi tacka våra 

klasskamrater för en tydlig och positiv opponering i slutskedet av vår aktionsforskningsstudie. 

Halmstad, 9 januari 2014 

Emma Gunnarsson och Emma Warholm. 
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Reflektionernas oändliga möjligheter 

– en aktionsforskningsstudie kring elevers deltagande i boksamtal 
 

Emma Gunnarsson och Emma Warholm  

Abstrakt 
Syftet med vår aktionsforskning är att främja elevernas läsförståelse och deltagande i 

läsundervisningen genom boksamtal. Alltså hur deltar elever i boksamtal utifrån både ett passivt 

och aktivt perspektiv. Tidigare forskning påpekar hur viktigt det är att inte bara ”mängd läsa” utan 

att också diskutera böcker och texter. Forskning pekar också på vikten av att boksamtal är en 

möjlig och bra väg att nå bättre läsförståelse. Vi samlade in dokumentation genom observationer 

och loggboksskrivande som vi sedan analyserade. Analysen leder till fyra kategorier som är ”Delta 

utan egna bidrag och endast lyssna”, ”Delta med inlägg som bygger på andras åsikter”, ”Delta med 

inlägg som bygger på egna åsikter och tankar” och ”Delta genom att bidra med inlägg som bygger 

på egna åsikter och tankar, att vara huvudaktör”. Vår slutsats är att oavsett läsförmåga deltar 

eleverna, utifrån sina förutsättningar, genom egna reflektioner. Graden av deltagande påverkas 

dock av yttre omständigheter. 

Nyckelord: Aktionsforskning, läsförståelse, boksamtal, deltagande, svenska 

Introduktion 
En god läsförståelse är en av de viktigaste förutsättningarna för att tillägna sig kunskaper 

inom alla områden i skolan och senare i livet. Goda prestationer på läsningens område är 

därför av avgörande betydelse för individens möjligheter till fortsatt utbildning och val av 

yrke samt för att kunna vara en aktiv och bidragande samhällsmedlem. 

 

Internationella undersökningar, bland andra PISA (2012) och PIRLS (2011), visar att 

resultaten av svenska elevers läsförståelse konstant minskat. Studierna visar en nedåtgående 

trend bland både flickor och pojkar men med skillnaden att flickorna presterar fortfarande 

över medelvärdet jämfört med andra OECD länder medan pojkar presterar under medelvärdet 

jämfört med andra OECD länder. Resultaten visar också att elever med annan språklig 

bakgrund presterar sämre resultat när det gäller läsförståelse som hamnar lågt ner på 

lässkalan. Skillnader i läsprestationer mellan svenska elever och elever med utländsk 

bakgrund är större i Sverige än i andra länder som också är med i studien. 

En specifik förklaring till de försämrade resultaten när det kommer till läsförståelse är enligt 

presenterade rapporter förändringar av elevers läslust och läsvanor men studierna påpekar 

också vikten av bokval. Framförallt pojkar visar en minskad lust att läsa, enligt PISA (2012), 

trots att forskning visar att läslust och läsprestationer hänger tydligt samman. Stanovich 

(2000) anser att det är viktigt att barns första möten med läsningens krav blir positiva 

upplevelser. 

Läsförståelse är ett väsentligt begrepp i vårt arbete och ytterligare ett begrepp som vi nämner 

är samarbete. Det står i läroplanen att elever ska kunna jobba tillsammans med andra och att 

de ska både samtala och läsa för att utveckla sin förmåga att kommunicera (Lgr 11, 2011). 

Detta är viktiga aspekter för att elever ska kunna både samarbeta och få en bättre läsförståelse. 
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Williams (2006) skriver om hur viktigt det är att barn tillsammans med andra (vuxna som 

kamrater) får sätta ord på sina tankar och handlingar. Andra författare skriver också om att det 

är viktigt att man som pedagog kan bidra till att elever blir uppmärksamma på att de kan 

samarbeta, bli medvetna om varandras olikheter och lära av varandra (Damon & Phelps, 

1989).  Även Lgr 11 (2011) skriver om betydelsen av socialt samspel och eleverna ges 

möjlighet att iaktta, samtala och reflektera. Det står också att ett temainriktat arbetssätt kan 

leda till att elevers lärande blir mångsidigt och sammanhängande (ibid). Metoden vi inriktade 

oss på blev boksamtal. 

Läsförståelsen på den aktuella skolan är låg enligt pedagogen. Därför använder vi oss av 

boksamtal som handlar om att tolka, när eleverna lyssnar eller läser kan de se olika bilder och 

förstå boken på olika sätt, vilket leder till en god läsförståelse (Chambers, 1995). Med detta 

som utgångspunkt såg vi att boksamtal var ett bra val för att elever ska utveckla sin 

läsförståelse. Chambers (1995) menar vidare att högläsning aktiverar tänkandet och 

reflekterandet hos eleverna, vilket också krävs för att förbättra läsförståelsen, samtidigt som 

det leder till att eleverna identifierar sig med texten och upplever igenkännande. Forskning 

visar hur alla elever bör lyssna på en text som ligger på en högre nivå än de brukar läsa själva 

då det främjar utvecklingen (Chambers, 1995; Strandberg, 2006). Dessa två författare skriver 

också att vi är mer jämställda som lyssnare än som läsare, vilket var ytterligare en anledning 

till att vi valde högläsning som arbetssätt i våra boksamtal med eleverna. Eleverna läser 

mycket sällan tillsammans elev och elev och diskuterar också sällan vad de läst tillsammans 

med en kompis eller en vuxen. 

  

Studien har en aktionsforskande ansats och syftet är att främja elevernas läsförståelse och 

deltagande i läsundervisningen genom boksamtal. Med studien avser vi att, genom ett 

relationellt perspektiv, utveckla läsaktiviteter som möjliggör deltagande hos eleverna och 

utveckling av lässtrategier.  

Den forskningsfråga som avses besvaras med hjälp av denna studie är: Hur deltar elever i 

boksamtal? 

Bakgrund 
I det här avsnittet presenteras inledningsvis det specialpedagogiska perspektiv som studien 

bygger på, nämligen det relationella perspektivet. Därefter definierar vi begreppet 

läsförståelse och argumenterar för läsförståelsens vikt. I slutet av kapitlet presenteras en 

översikt kring olika sätt att arbeta med läsförståelse och boksamtal och de olika arbetssätt vi 

använde oss av. Till sist presenterar vi vår definition av deltagande i boksamtal.  
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Relationellt perspektiv 

Förhållningssättet i denna forskningsstudie grundar sig i tanken att en god pedagog har 

förmågan att anpassa undervisning och innehåll till skilda förutsättningar för lärande hos 

eleverna. Det är faktorer i omgivningen runt eleven, inte inuti eleven, som påverkar elevens 

prestationer, därför kan dessa faktorer också påverkas av pedagogen. Denna tanke kallas inom 

specialpedagogik för relationellt perspektiv (Ahlberg, 2001). Författaren menar därför också 

att det är logiskt att arbeta med läsförståelse då elevens lärande i alla ämnen förutsätter 

förståelse för texters uppbyggnad och syfte. Vilket i sig förutsätter en god läsförståelse.  

 

Definition av begreppet läsförståelse. 

Läsförståelse innebär att kunna använda läsning för att lära, att kunna ställa enkla frågor till 

en text, att kunna sammanfatta en text och kunna förutse vad som kommer att hända i en text 

(Bråten 2008). Författaren skriver även om hur viktigt det är att se till att läsningen blir en 

meningsfull syssla inte bara ett evigt tragglande. En annan definition är att en god 

läsförståelse handlar om att läsa på, mellan och bortom raderna. Vilket innebär att en god 

läsförståelse kräver att uppmärksamheten skall vara påkopplad men också att läsaren 

kontinuerligt måste koppla textens innehåll till egna erfarenheter och/eller till annan 

information. Då mycket i en text är underförstått måste läsaren utgå från tidigare lagrade 

erfarenheter och med hjälp av minnet av dem fylla ut eventuella luckor i texten (Herrlin 

2009).  

Vikten av läsförståelse. 

Vi behöver alltid kunna läsa och tolka texter i dagens samhälle. Även om vi möter text 

överallt, finns det viss text som vi kan bortse från medan annan näst intill nödvändig 

(Westlund, 2012). En annan författare skriver att arbetslivet har förändrats, och att kraven på 

den enskilda har ökat då människor måste kunna läsa och skriva för att få ett jobb (Rosén, 

Längsjö, Nilsson & Gustafsson, 2008). Det kan anses olämpligt att elever utvecklar ett passivt 

förhållande till läsning genom att bara ”mängd läsa” utan att reflektera och diskutera texten de 

läst (Westlund, 2012). I ett vidare perspektiv kan ”mängd läsning” innebära att elever inte 

kommer att behärska de lästekniker som krävs för att läsa de faktatexter som används i 

skolan, då de inte kommit i kontakt med det sättet att skriva tidigare (Reichenberg, 2008). 

Men det är också viktigt att eleverna kan bedöma trovärdigheten hos olika typer av 

källmaterial och skaffa sig en helhetsförståelse av texter med skilda teman (Bråten, 2008). 

Vidare visar forskning att läsförståelse indirekt, i ett vidare perspektiv, kan påverka individens 

möjlighet till fortsatt utbildning då en svag tolkning vid läsning av faktatexter innebär sämre 

ämneskunskaper (Reichenberg, 2008).  

 

För att nå en god läsförståelse krävs det att eleven först nått en god avkodningsförmåga, har 

en god språklig förmåga samt att eleven kan läsa mellan raderna (Fridolfsson, 2008). Elevens 

motivation och intresse, förmågan att inse om han/hon har förstått eller inte samt elevens egna 

erfarenheter är bakomliggande faktorer kring förmågan att nå en god läsförståelse. Alla dessa 

faktorer anser Fridolfsson (2008), påverkas av pedagogen. Forskning visar att pedagogens 

kompetens kring läsutveckling och läsförståelse är väsentlig för utvecklingen av elevens 

läsförståelse (Myrberg, 2007). 
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Slutligen är det pedagogens uppgift att förebygga svårigheter genom att ge eleverna 

vägledning i aktiv läsförståelse (Reichenberg, 2008). Lär vi oss inte läsa och bygga upp en 

god läsförståelse kan vi inte skapa våra egna uppfattningar, åsikter eller tankar. Detta leder till 

att vi inte tolkar det vi läser och där igenom skulle vi bara lita blint på det som står skrivet i en 

text, eleverna skulle då inte skaffa sig en egen uppfattning om det de läser (Bråten, 2008).  

 

Arbetet med läsförståelse 

Pedagogens stora utmaning ligger i att det är möjligt att tolka styrdokumenten på olika sätt, 

som kan verka motsägelsefulla (Ewald, 2007). Därför finns det en tendens att pedagoger låter 

eleverna läsa många och tjocka böcker och att detta blir viktigare än att läsa för att finna en 

mening och förståelse i det lästa (Reichenberg, 2008). I dagens skola prioriteras 

läsundervisning där eleverna ägnar sig åt ytlig färdighetsträning istället för att vara en del av 

en undervisning där läsundervisningen består av utvecklande, kvalitativt lästänkande (Ewald, 

2007). En annan författare menar att tyst läsning i högsta grad kan väcka intresset för att läsa 

hos elever men påpekar att tyst läsning inte är samma sak som träning i läsförståelse 

(Fridolfsson, 2008). Hon är därför tveksam till att låta elever läsa tyst, om de inte först får 

undervisning i läsförståelsestrategier. Annan forskning skriver om det dialogiska 

klassrummet, ett klassrum där pedagogen inte ställer frågor för att kontrollera elevernas 

kunskaper, utan i stället använder frågor som gör att eleverna måste tolka och reflektera över 

texten (Westlund, 2012). Det viktiga blir då inte att eleven ger rätt svar utan hur eleven svarar 

och motiverar sitt svar. Fokus blir på förståelse istället för på en värdering av om svaret är rätt 

eller fel. 

 

Lösningen på det sjunkande resultatet i läsförståelse är en didaktiskt medveten 

litteraturundervisning där pedagogen, genom ett öppet prövande och analytiskt 

förhållningssätt, tar tillvara på elevernas tidigare erfarenheter (Ewald, 2007). Att jobba med 

läsförståelse tar tid, det är detta som gör läsförståelsen till en komplex process då alla elever 

kommer till skolan med olika erfarenheter och förutsättningar (Bråten 2008). Elever med 

föräldrar som läser mycket tillsammans med barnen hemma och elever som har högt utbildade 

föräldrar med ett större ordförråd, har oftast ett större ordförråd än elever som inte har samma 

förutsättningar. Forskning visar även att läsförståelsen blir lidande om elever ständigt stöter 

på ord som är okända (McKeown, Beck, Omanson & Perfetti 1983 refererad i Bråten, 2008). 

Boksamtal  

I samtalet kring en berättelse kan barn komma till tals och vuxna få möjlighet 

att se saker ur barns perspektiv. För i böckernas värld finns ju alla de 

upplevelser av skräck, oro, sorg, ondska, gemenskap, mod, längtan, styrka och 

glädje som vardagen är fylld av. Och kan man samtala om det man läst, kan 

man också uttrycka sig om annat i livet (Ekelund, 2007, s.24 ). 

De allra flesta människor kan inte läsa något utan att det skapar någon form av respons eller 

reaktion inuti dem. Det är enligt Chambers (1995) främst en reaktion som är viktig att tänka 

på när det gäller arbetet tillsammans med elever på väg till att bli tänkande läsare. Det är 
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känslan och upplevelsen av att ha läst något som berört eleverna på ett sådant sätt att eleverna 

inte kan låta bli att prata om det de läst. De flesta personer vill att andra människor ska få 

uppleva och förstå det de själva läst och få samma positiva upplevelse som de själva haft. 

Pedagoger vill  därför utforska och få respons på vad som händer inuti eleverna när 

pedagogen läser, vilka tankar boken väckt, vad det lästa betytt och varför boken blir viktig för 

eleverna (Chambers 1995). Det är också enligt Chambers (1995) grunden för ett levande 

boksamtal. Samma författare påpekar också en viss skepsis kring läsande som tidsfördriv 

därför att den sortens läsning ägnar sig oftast elever åt i vilket fall som helst (ibid). Författaren 

introducerar därför tre stycken ”grundfrågor” när det kommer till att bli en tänkande läsare: 

”Var det något speciellt som du gillade?” ”Var det något som du inte gillade?” ”Var det något 

som du inte förstod, eller var konstigt?” (ibid). Samma författare skriver att om man som 

pedagog ska kunna hjälpa elever att prata på ett lärande och utvecklande sätt om böcker de 

läst är det viktigt att alla elever och vuxna är överens om att allt är värt att berättas (ibid). 

Motsatsen blir en ”gissa vad pedagogen vill att du ska svara” en lek där eleverna lägger fram 

det de tror att pedagogen vill att de ska svara men säger det som om det vore deras egen åsikt. 

Detta är olämpligt då det tar udden av hela boksamtalet och reducerar det till en ren övning 

kring läsförståelse men med färdiga svarsalternativ (ibid). Ett sätt att komma runt det är att 

använda sig av ”Jag undrar” inriktningen där pedagogen tar till vara på läsarens upplevelser, 

det vill säga vad han eller hon gillade och ogillade men också tankar och känslor, minnen och 

allt annat som läsaren har lust att berätta om. Ett steg vidare i Chambers (1995) grundtanke 

kring ”jag undrar” inriktningen är att ställa följdfrågan ”hur vet du det?”. Risken med den 

frågan är dock att man får till svar ”Det vet jag inte” men det kan man använda sig av för att 

istället ställa frågan ”Hur tänkte du då?”. 

Vår definition av deltagande i boksamtal: 

Eleven lyssnar och ställer frågor när han eller hon upptäcker ord, meningar eller sammanhang 

som är svåra att förstå. Eleven kopplar texten till självupplevda situationer och reflekterar 

muntligt kring texten tillsammans med andra.  

Genomförande 
Rönnerman (2012) skriver att för att läraryrket ska fortsätta utvecklas och kvaliteten kring 

yrkesutövandet säkerställas är kompetensutveckling väsentligt. Hon menar vidare att för att nå 

kompetensutveckling behöver skolans verksamhet influerats av aktionsforskning. Detta har vi 

tagit under kritiskt tänkande, vilket vi nämner under aktionsspiralens olika faser nedan. Det är 

även, med tanke på skollagen som trädde i kraft 2011, en logisk utveckling då all utbildning 

ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800). Aktionsforskning 

blir då ett naturligt steg på vägen framåt mot fortsatt utveckling (Rönnerman, 2012) I vår 

aktionsforskning har vi genom ett första möte med en pedagog och elever ute i verksamheten 

identifierat läsförståelse som ett utvecklingsområde. Våra medforskare har varit 12 elever i 

årskurs två. Arbetssättet vi valt för att nå utveckling inom området är boksamtal.   

Nedan presenterar vi en beskrivning över aktionsforskningsprocessen. I beskrivningen har vi 

utgått från de fyra stegen i aktionsforskningsspiralen (Rönnerman, 2012). Dessa fyra stegen 

är: planera, agera, dokumentera och reflektera (ibid.) 
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Planera 

Innan arbetet med boksamtalen påbörjades träffade vi klassrumspedagogen som ställde sig 

positiv till att samarbeta med oss. På grund av personalbrist kunde hon dock inte medverka 

själv i studien utan föreslog att vi skulle vara huvudaktörer och arbeta tillsammans med 

eleverna. Vi träffade därför eleverna för att tillsammans med dem planera arbetet i gruppen. 

Vi utformade då tillsammans regler som skulle gälla för arbetet i gruppen, vi valde att kalla 

dem ”Samarbetsregler” (se bilaga 4). Detta gjorde vi därför att det är en elevgrupp som 

arbetar med att utveckla samarbete i gruppen. Första fasen i aktionsforskningen bygger på att 

formulera en gemensam plan för en handling som skulle kunna leda till att förbättra 

situationen. Vi planerade därför aktionernas utformning tillsammans med eleverna genom att 

ha en öppen dialog kring läsförståelse och deras läsvanor. Vi diskuterade även hur de skulle 

vilja läsa och hur de tänkte om läsning (Carlström & Hagman, 1995). Vi bad dem sedan fylla i 

en enkät där de fick besvara några frågor kring läsning t.ex. Brukar du prata med någon om 

en bok du läst? Hur bra tycker du att du kan återberätta en text? (se bilaga 2). Detta för att få 

en bakgrund kring hur eleverna själva upplevde sin läsning, men även för att vi skulle kunna 

komma med lämpliga förslag till eleverna på arbetssätt under boksamtalen. Under detta 

samtal kom vi fram till att eleverna upplevde att de sällan läste tillsammans med någon annan 

och att de mycket sällan diskuterade det de läst med någon annan. Eleverna uppgav också att 

de oftast förstod orden de läste men inte alltid innebörden av texten. Genomgående var att en 

fördjupad reflekterande dialog om lästa texter saknades (se bilaga 3). Genom att använda 

enkäterna kom vi därför överens om att läsa tillsammans högt och sedan arbeta tillsammans 

med texten vi just läst, för att gemensamt bli bättre på att diskutera och reflektera över det vi 

läst.  

Agera  

Efter planeringsfasen är nästa steg att pröva handlingsplanen i praktiken (Rönnerman, 2012). 

Aktionerna genomfördes i halvklass med sex elever i varje grupp. Dock är inte detta helt 

optimalt då mindre grupper med 3-5 elever är att föredra (Chambers, 1995). Vi delade in 

grupperna och valde dessa grupper slumpmässigt, där vi enbart hade fokus på att det skulle 

vara jämt med pojkar som flickor i varje grupp. Vi döpte de två olika grupperna till röd och 

grön grupp. Vi arbetade också i helklass med eleverna under den sista aktionen. Totalt 

genomfördes 13 aktioner. Första aktionen innehöll utarbetandet av en samarbetsplan och 

läsning av det första kapitlet i boken (se bilaga 1). Vi arbetade tillsammans med eleverna 

under vecka 48-50 på måndagar, tisdagar och fredagar då det var de dagarna som eleverna 

hade tid till förfogande. Övrig tid var de uppdelade i andra grupper och hade ämnen vars 

planering klassrumspedagogen inte förfogade över. Vi läste högt ur ”Teskedsgumman i 

sagoskogen”. Vi arbetade initialt med ”grundfrågor” vilket innebar att vi förberett olika frågor 

som vi skulle diskutera med eleverna. Vi använde oss av de tre ”grundfrågor” som Chambers 

(1995) skriver om, som är: ”Var det något speciellt som du gillade?” ”Var det något som du 

inte gillade?” ”Var det något som du inte förstod, eller var konstigt?” Ytterligare arbetssätt 

som vi använde oss av för att bearbeta läsupplevelsen var ”text till självupplevt” vilket 

innebar att eleverna under tiden de lyssnade på boken fick räcka upp handen och berätta om 

saker som de själva varit med om som stämde överens med texten i boken. Vi använde oss av 

”en-menings-uppgiften” där eleverna fick skriva upp meningar från boken och sedan placera 
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dem i rätt ordning utifrån texten (ibid) (se bilaga 5). Genomgående under alla aktioner har 

varit att utveckla förmågan att sammanfatta, att ställa frågor, att reda ut frågetecken och 

oklarheter samt att förutsäga vad som ska hända (Frost, 2009). 

Dokumentera  

Vi har valt att använda oss av både observationer och loggboksdokumentation som stöd för att 

förstå, minnas och reflektera på ett djupare plan men också för att det är insamlingsmetoderna 

som är lämpliga i förhållande till syftet och frågeställningen. Observationer och 

dokumentation i loggbok är väsentliga verktyg inom aktionsforskning (Bjørndal, 2005). Dock 

bör huvudfokus vara reflektioner och dokumentation i loggbok då det är detta som för 

aktionerna framåt (Rönnerman 2012). I våra observationer har vi använt oss av det Bjørndal 

(2005) kallar för observationer av första ordningen då huvudfokus för observationerna varit 

hur eleverna deltagit i boksamtal. Vi har under observationerna turats om att observera medan 

den andra hållit i aktionen. Som pedagog behöver man vara en god observatör, både för 

elevernas och för den egna yrkesutövningens skull (ibid). Enligt Lindgren (2009) och 

Rönnerman (2012) är loggboksskrivande ett sätt att beskriva det som skett samt följa egna 

tankar, handlingar och reflektioner genom forskningens gång. Det är också ett hjälpmedel för 

att komma ihåg vad som reflekterats och bearbetats under forskningsstudien (Bjørndal, 2005). 

Observationerna har därför sedan registrerats i loggboken. Under genomförandets alla faser 

har loggbok förts. Strukturen i loggboksskrivandet har varit efter Rönnerman (2012). Vi har 

valt att skriva i löpande text med plats för reflektioner. Reflektionerna har vi valt att skriva 

enligt följande modell: 1. Vad som praktiskt ska förändras tills nästa gång. 2. Vad som ska 

diskuteras med kollegorna (i vårt fall eleverna). 3. Teoretisk reflektion samt reflektion kring 

mönster i observationsloggarna som svarar på vår frågeställning i anknytning till forskning 

och litteratur (ibid). Vi har även använt oss av observationslogg, där vi konkret har tittat på 

situationer och deltagande i undervisningen (Bjørndal, 2005). Som en del av det empiriska 

materialet ligger också teckningar och skrifter som eleverna producerat vid sista 

aktionstillfället (se bilaga 5 & 6). Även dessa är en form av dokumentation.  

Reflektera 

Vi har under arbetets gång stött på en del delade meningar hos pedagogerna på skolan kring 

läsning och hur det bör ske. Detta anser vi härrör från att det varit för kort tid till planering för 

att få fler pedagoger att till fullo medverka och vara delaktiga i studien. Rönnerman (2012) 

anser att det fordras förståelse och respekt för att mötet mellan två kunskapsfällt ska bli till ett 

bra utbyte för samtliga inblandade. Det hade också varit väsentligt för arbetssättets fortlevnad 

att studien hållit på en längre tid. Forskning visar att det är viktigt att eleverna sammanfattar 

och återberättar texter, att de inte bara läser utan även reflekterar över det de läser (Chambers, 

1995 & Bråten, 2008). Trots detta har vi stött på ihärdigt motstånd då en del pedagoger vi 

kommit i kontakt med ansett att läsning är ”mängdläsning” och att läsa tyst. Om det funnits 

mer tid till att sätta in pedagogerna på den medverkande skolan i både vad aktionsforskning är 

och tidigare forskning, hade aktionsforskningsprocessen blivit enklare och arbetet hade 

fortsatt efter att vi lämnat. Nu är det istället så att arbetet med boksamtal inte kommer att 

fortsätta eftersom elevernas klassrumspedagog inte medverkade i studien under mer än sista 
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aktionen. Dock kan eleverna komma att ta med sättet att reflektera kring texter då deras 

respons på arbetssättet varit odelat positivt.  

När vi gick igenom arbetssättet ”text till självupplevt” var det för många av eleverna svårt att 

förstå intentionen med uppgiften, det resulterade i att under de första två aktionerna var 

eleverna generellt mindre aktiva. När vi reflekterade över detta ledde det till att vi bestämde 

oss för att genomföra en del förändringar. Det innebar att en av oss skulle nämna händelser i 

texten som vi har varit med om, detta för att försöka få uppgiftens syfte mer tydlig. När vi 

använde oss av det sättet att förklara lossnade det för fler och fler elever. Eleverna blev aktiva 

i det vi läste tillsammans med dem. De ville aktivt berätta om saker de varit med och 

berättade med stor entusiasm. 

Analys  

Under analysprocessen bearbetade vi det empiriska material som samlats in genom 

observationer och loggboksanteckningar i olika steg. Vi analyserade enskilda situationer 

genom att tala om de situationer vi skrivit ner, elevernas reaktioner kring dessa, vad som 

kunde påverka utfallet tillexempel miljöfaktorer eller andra faktorer som händelser under 

dagen och eventuella konflikter efter dessa. Vi talade också med varandra om uppfattningar 

kring elevernas prestationer i övriga ämnen och hur elevernas prestationer i andra ämnen 

kunde påverka deras förmåga att delta i boksamtalen. Genom att gå igenom materialet i olika 

steg kan man lära sig mycket mer om sina erfarenheter än man annars hade gjort (Bjørndal, 

2005). Vi använde oss av en induktiv ansats genom att vi med bakgrund i observationerna 

samlade in empiri och kategoriserade till teman. Vi läste sedan igenom 

loggboksanteckningarna med intentionen att genomföra en innehållsanalys (Kvale & 

Brinkmann, 2009). För att få en struktur i materialet delade vi därför sedan in materialet i 

olika teman utifrån händelser som var vanligt förekommande under studiens gång. De teman 

som genom ingående studie framgick var ”Delta utan egna bidrag och endast lyssna”, ”Delta 

med inlägg som bygger på andras åsikter”, ”Delta med inlägg som bygger på egna åsikter och 

tankar” och ”Delta genom att bidra med inlägg som bygger på egna åsikter och tankar, att 

vara huvudaktör”.  

Trovärdighet 

Vi valde att båda observera under studiens gång för att skapa en så korrekt bild som möjligt 

av vår studie, detta leder till att olika perspektiv presenteras i våra observationsloggar och 

loggboksskrivande (Bjørndal 2005). När vi satte oss ner och diskuterade våra observationer 

upptäckte vi tydligt att vi båda tittat på olika saker vilket beror på att vi har olika erfarenheter 

och har olika relation till eleverna (ibid). Studiens trovärdighet kan i viss mån ha påverkats av 

att endast två personer fört observationsloggar och loggboksanteckningar, men ett aktivt 

reflekterande kring det faktum att detta kunde vara fallet gjorde oss medvetna kring 

problematiken, vilket innebar att vi hade tanken med oss under genomförandet men också i 

analysstadiet. Dock anser vi att trovärdigheten i vår studie har ökat på grund utav att vi båda 

har observerat, vilket har lett till olika synvinklar i studien. Det vi menar är även om en av oss 

haft huvudansvaret under varje aktion att observera så har den andra ändå kunnat hjälpa till 

med sin synvinkel. Studiens trovärdighet kan även ha påverkats av att forskningsfrågan inte 
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varit klar formulerad i ingångsskedet, även detta har vi varit medvetna om under 

genomförandet och i analysstadiet och tagit i beaktande.  

Under studiens genomförande har vi utgått från vetenskapsrådets etiska principer (2011). Vi 

har noga informerat eleverna om vad studien handlar om och vad vi ska göra, vi har även 

betonat att de inte måste medverka i studien i enlighet med vetenskapsrådets informationskrav 

och samtyckeskrav. När det kommer till konfidentialitetskravet har vi under vårt 

loggboksskrivande varit mycket noga med att inte anteckna namn eller personlig information, 

för att obehöriga inte ska kunna ta del av den information vi har samlat in. Vi har 

avslutningsvis beaktat vikten av att det som man som observatör skriver ner är relevant för 

forskningsstudien och att det inte är något som kan påverka eleverna negativt (Bjørndal, 

2005).  

Resultat 
I vår studie har vi genom observationer sett att hur elevernas deltagande påverkas av inre och 

yttre faktorer. Intressant för vår studie är att betrakta elevernas deltagande utifrån de yttre 

faktorernas påverkan då studien vilar på specialpedagogikens relationella perspektiv.  

Delta utan egna bidrag och endast lyssna 

Stora delar av klassen deltog inledningsvis under den första aktionen i en grad av deltagande 

där de endast lyssnade utan att komma med egna bidrag. Senare under samma aktion då 

eleverna fått bekanta sig med boken och texten märktes det tydligt att elevernas deltagande 

ökade, då de följde med i texten genom att ställa frågor när det dök upp ord som de inte 

förstod eller andra saker som de upplevde att de behövde en förklaring till. De samtalade även 

kring händelser i texten genom att återberätta texten med egna ord.  

Under aktion tre till fem hade den gröna gruppen, trots våra försök att exemplifiera och 

konkretisera arbetssättet, svårt att omsätta instruktioner till arbetssättet ”text till självupplevt” 

till praktik. Eleverna i den gruppen blev också mindre deltagande under de aktioner som 

grundade sig på det arbetssättet. De deltog dock passivt genom att befinna sig i rummet men 

de bidrog inte muntligt till diskussionen och reflekterade inte tillsammans med varandra. Vid 

aktion sex lossnade det dock för de flesta av eleverna i gruppen och de deltog genom att 

reflektera över självupplevda händelser: 

Johan: Jag hittade en kråka en gång… på fotbollsplanen! Den var alldeles blodig!… den rörde sig 

inte! så den var nog död… jag tyckte det var äckligt! 

Kian: Jag hittade också en kråka en gång!! Vi tog in den för den var skadad och la den i en låda! 

Det är många som dödar skadade djur istället för att ta hand om dom, därför att dom tycker att det 

är bättre. Jag fattar inte det! (Loggboksanteckningar).  

 

Analysen visar att det är väsentligt för fortsatt utveckling av aktionen att eleverna vågar ta 

plats i gruppen och att de tidigt säger något, då de annars tenderar att förbli mindre aktiva 

muntligt. Miljön visar sig också ha en inverkan på utvecklandet av förmåga till reflektion, då 

eleverna reflekterade muntligt i en högre grad då klassrumsklimatet var tillåtande. Motsatsen 

kvävde elevernas deltagande generellt och gjorde dem till passiva lyssnare istället. 
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Under dagens aktion befann sig annan personal i rummet. Personen tog kommandot över 

gruppen och talade om för både oss pedagoger och eleverna att de inte fick sitta på bänkarna 

utan att stolen uppfanns för att sitta på. Personen tog även plats i samtalen kring texten. Eleverna 

satt tysta och tittade på personen utan att själva delta i samtalen. (Observationsschema) 

Ytterligare ett exempel på hur klimatet i klassen haft inflytande över det som hänt i gruppen 

utspelade sig i den gröna gruppen. Där hade två elever, som tidigare varit i konflikt med 

varandra, svårigheter att arbeta tillsammans. Den tidigare konflikten förblev central mellan de 

två och tog över deras deltagande i gruppen. Deras passiva deltagande gjorde att 

förutsättningarna för gruppen försvårades genom att de direkt efter konflikten inte var 

deltagande i gruppsamtalen. Efter att vi rett ut konflikten fungerade samarbetet dem emellan 

igen och deltagandet i gruppen påverkades genom att de andra eleverna blev mer aktiva 

muntligt även de.  

Delta med inlägg som bygger på andras åsikter  

Flera av eleverna valde att under samtalens gång delta med inlägg som byggde på någon av de 

andra elevernas åsikter. De höll helt enkelt med i vad någon annan redan sagt utan att själva 

vidareutveckla. En av eleverna, Karl, valde ett flertal gånger att rakt av härma de andra 

elevernas gissningar när han av pedagogen uppmanades att komma med tankar och 

funderingar på de frågor som för tillfället diskuterades. Detta var något som återkom frekvent 

hos Karl.  

 Pedagog: (…) Vad tror du, Kalle?  

 Kalle: Jag tror samma som Lina. 

Pedagog: Vad trodde Lina då? 

Kalle: Det vet jag inte. (Loggboksanteckning) 

 

Dock visade det sig att när Karl i samtalen kom i kontakt med något han kände igen och hade 

erfarenhet av, deltog han genom att berätta om självupplevda händelser. 

Kalle: Jag har sett filmen Törnrosa!  

Pedagog: Jaha, har du sett Teskedsgumman? 

Kalle: Nej, Törnrosa filmen! Hon sticker sig på nålen och sover i många år. Prinsen hade svårt att 

komma fram för att det var så mycket gräs. Det tyckte jag var dumt, jag hade klarat av att slå ner 

gräset!  

Pedagog: Jaha, du menar den filmen och det tänkte du på nu när Teskedsgumman hade varit på 

teater och spelat Törnrosa? 

Kalle: Ja. 

Pedagog: Jätte bra.  

Greta: Ja, den filmen tänkte inte jag på men det är ju precis som i boken! (Loggboksanteckningar) 

 

Att Kalles inlägg i samtalet och ibland även några av de andra elevernas inlägg gick något 

längre än just kring ämnet var inget de andra eleverna uppmärksammade genom att säga 

något. De lade stor vikt vid att alla i gruppen skulle vara aktiva muntligt och få berätta när de 

kom på någon händelse i texten som de själva upplevt och att alla skulle få prata till punkt. 

Eleverna var väl medvetna om syftet med berättandet, att vara deltagande, men lade in en 

annan tolkning än vad vi som pedagoger gjorde. Detta innebar att diskussionen ibland gick 
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något längre än just kring ämnet. Detta bekymrade inte eleverna då de tillsammans var eniga 

om att diskussionen trots allt handlade om ett ämne som hade sin grund i något självupplevt. 

 

Delta med inlägg som bygger på egna åsikter och tankar 

Eleverna arbetade under de inledande aktionerna med arbetssättet ”grundfrågor” som 

handlade om att de till boken de lyssnade på efteråt skulle svara på frågor om texten de hört. 

Detta arbetssätt kände eleverna igen från tidigare läsundervisning. De deltog i samtalen 

genom att använda sig av olika minnesstrategier för att komma ihåg vad de hört.  

 Pedagog: Vilka var fingerfolket som vi läste om i texten? 

 Ellen: Det var de som var små som fingrar! Sången du sjöng! 

 Lina: Ja! Ja! Den med fru gullebrand! (Sjunger sången om fingerfolket) 

 

De bad också om att se i boken så att de kunde ”sökläsa” för att hitta svaren. Vi utvecklade 

också ”grundfrågorna” till att handla om mer än vad som stod explicit uttryckt i texten.  

Pedagog 1: Hur kommer det sig tror ni att barnen inte har någon simlärare? 

Lina: För att de kostade så mycket. 

Aleksander: För att det inte fanns någon simlärare. 

Tobias: De lärde ju varandra så de kanske inte behövde någon. 

Pedagog 2: Vad tyckte ni var bra med boken? 

Lina: Att gumman lärde sig simma. 

Aleksander: Jag gillar grodan och grodynglen. 

Pedagog 1: Hur kommer det sig tror ni att gumman inte ville simma i dammen när de andra barnen 

var där? 

Lina: För att hon var rädd. 

Pedagog 1: Rädd för vad då? 

Lina: För att simma och vara i vattnet. 

Aleksander: Hon kanske tyckte det var pinsamt att simma framför de andra barnen. Hon kanske 

inte ville att de skulle skratta åt henne. (Loggboksanteckningar) 

 

Eleverna var aktiva och kom alla med något svar. Denna uppgift fungerade precis lika bra i 

både grön och röd grupp och samtliga elever deltog genom att de reflekterade muntligt och 

återberättade situationer de varit med om. Sannolikt har de konkreta frågor som ställts ökat 

elevernas förståelse för uppgiften och därmed har också deras aktiva deltagande ökat.  

Delta genom att bidra med inlägg som bygger på egna åsikter och tankar, att vara 

huvudaktör 

Grupperna visade även vilja till att få alla gruppmedlemmarna att delta i samtalen genom att 

eleverna själva spontant bidrog med förklaringar när någon annan elev inte förstod, för att alla 

i gruppen skulle få möjlighet att vara deltagande. Eleverna använde sig också av 

konkretiseringar med hjälp av egna lärdomar och gemensamma erfarenheter som 

förklaringsstrategier. Detta gjorde samlärandet tydligt genom att de elever som ännu inte 

förstått fick hjälp av en kamrat som förstått, samtidigt som ett utvecklande hos den elev som 

förstått skedde genom att den eleven fick förklara för någon annan.  

Lina: Svanhopp? Det måste vara när man hoppar i vattnet som en svan. 

Ellen: Asså, hur då? 
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Lina: Så här. (Visar genom att ställa sig upp på stolen, hålla händerna ihop framför sig och låtsas 

dyka ner på golvet) 

Aleksander: Det är nästan som när man kokar kaffe i bassängen när man badar och är liten! 

Tobias: Ja eller som när man ska dyka från kanten och sen vill gömma sig i vattnet för att det gick 

dåligt.  

Lina: … eller ser något på botten! 

Johan: Jag såg en svan en gång som hade rumpan i luften. Kanske den såg något på botten? 

 

En elev i den röda gruppen som i boksamtalen omsatte det hon hört till egen kunskap 

uttryckte frustration kring att de andra eleverna inte var deltagande på samma sätt som hon 

själv. Hon uppmanade då de andra eleverna att vara mer deltagande muntligt. 

Lina: Varför säger ni andra ingenting?!! 

Pedagog: Tänk på att alla pratar när man själv känner att man har något att säga.  

Lina: Jag pratar ju hela tiden. (Loggboksanteckningar) 

 

I sista aktionen som gick ut på att sammanfatta texten i en enda mening och sedan tala om det 

man skrivit, uttryckte eleverna att de tyckte att det var svårt att motivera och argumentera för 

det de skrivit när de blev ifrågasatta av andra elever. Deltagandet bestod då mer av att 

försvara sin text istället för reflektion. Denna aktion krävde elevernas individuella deltagande 

och eleverna var deltagande genom att genomföra uppgiften. De deltog inte genom att ta hjälp 

av varandra i samma utsträckning som under boksamtalen utan vände sig till pedagogen för 

att få hjälp med genomförandet av uppgiften.  

Ellen kommer fram till Emma där hon står vid Mattias och förklarar uppgiften för honom. Ellen 

påpekar att hon inte förstår uppgiften och säger: ”Emma, jag fattar inte hur jag ska göra? Vad 

menar du med att jag bara ska skriva en mening? Vad är det jag ska skriva? Jag fattar inte!” 

(Utdrag ur observationslogg) 

Trots att flera av eleverna hade svårigheter med att komma på hur de skulle lösa uppgiften de 

fått deltog de inte i några samtal med varandra kring hur de skulle göra. Var och en av dem 

var istället engagerad i sin egen berättelse och sin egen bild. Eleverna deltog på detta sätt som 

huvudaktör men deltog inte i grupp utan endast som individer. Däremot var eleverna aktiva på 

så sätt att de gav uttryck för muntlig frustration kring att det inte fanns något rätt och fel med 

uppgiften. De ställde sig också frågande till uppgiftens utformning och påpekade att de inte 

varit med och bestämt hur den skulle genomföras och därför inte visste vad de skulle göra och 

hur, vilket visar på elevernas behov av förståelse för uppgifterna, liksom deras behov av 

delaktighet i utformandet av desamma.    

Diskussion 

Vår slutsats är att oavsett läsförmåga deltar eleverna, utifrån sina förutsättningar, genom egna 

reflektioner. I våra resultat har olika yttre omständigheter visat sig ha betydelse för elevers 

olika grader av deltagande i boksamtal. De faktorer som har framstått som särskilt 

betydelsefulla är ett tillåtande klimat, trygghet, förståelse och delaktighet.  

I den här studien visade sig det tillåtande klassrumsklimatet vara av betydelse för på vilket 

sätt eleverna deltog, om de deltog passivt eller aktivt. Var klassrumsklimatet inte tillåtande så 

var eleverna mer passivt deltagande. Särskilt tydligt blev detta när eleverna blev tillsagda, av 
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annan personal som kommit in i klassrummet, att sitta på sina stolar istället för på golvet, där 

de själva valt att sätta sig. Boksamtalens utgång och i ett vidare perspektiv undervisning i 

läsförståelse är beroende av ett tillåtande klassrumsklimat där trygghet mellan pedagoger och 

klasskamrater är centralt. I det tillåtande klassrumsklimatet ingår tydlighet kring regler i 

gruppen, samarbetet men också utrymme till tankar och reflektioner och att allt är värt att 

berätta (Westlund, 2012). 

 

Relationen mellan elev och elev såväl som relationen mellan pedagog och elev är också en 

viktig del då konflikter kan påverka samarbetet i gruppen. Det visade sig exempelvis när en 

konflikt uppstod mellan två elever som därför inte klarade av att delta fullt ut i boksamtalen 

Olösta konflikter kan leda till att diskussionerna i boksamtalen inte blir givande. Å andra 

sidan menar Chambers (1995) att boksamtal kan vara en öppning till att diskutera och lösa 

konflikter genom att eleverna förknippar sina egna erfarenheter med texten. Enligt våra 

erfarenheter från våra boksamtal löste sig konflikten mellan de två eleverna relativt fort och 

eleverna kunde då återgå till att vara aktivt deltagande. Det är också viktigt att eleverna har en 

positiv attityd gentemot varandra så att de vågar ta plats och känner sig trygga i gruppen. I 

vårt resultat, som vi också tidigare gett exempel på, är pedagogen ett av de viktigaste 

verktygen för att få till stånd ett bra samtal där eleverna deltar. Pedagogens betydelse för det 

tillåtande klassrumsklimatet då det inte finns något rätt eller fel, att spinna vidare på elevernas 

tankar och reflektioner, att ge respons och återkoppling för att föra eleverna vidare i sina 

reflektioner har en avgörande betydelse. Liksom Westlund (2012) skriver angående det 

dialogiska klassrummet, är det viktigt att pedagogen inte ställer frågor för att kontrollera 

elevernas kunskaper inom ett visst ämne. Under arbetets gång skapar man på sådant sätt en 

trygghet i gruppen då eleverna blir vana vid detta arbetssätt. Det är också väsentligt att 

pedagogen inte tar över diskussionerna då det kan förvirra eleverna och få dem att svara det 

de tror att pedagogen vill höra, vilket motsäger syftet med boksamtal. Detta leder oss in på 

tanken att det finns många olika faktorer som påverkas av pedagogen som t.ex. elevens 

motivation och intresse, förmågan till förståelse och erfarenheter. Pedagogen har även 

betydelse för tryggheten i gruppen genom skapandet av positiva attityder. Alla som deltar i 

aktiviteten ska känna att de har inflytande och är delaktiga.  Därför är det viktigt att eleverna 

är delaktiga i planering och utförande då eleverna är förberedda och känner trygghet i 

uppgiften (Fridolfsson, 2008). 

 

I vårt resultat kunde vi se att eleverna till viss del hade svårt att formulera sina egna 

reflektioner till att börja med, inledningsvis var ”text till självupplevt” ett svårt moment.  

Eleverna deltog passivt i rummet men bidrog inte muntligt till samtalet. Vid senare aktioner 

såg vi dock att det lossnade för eleverna och de deltog genom att börja reflektera och skapa 

dialog kring självupplevda händelser, efterhand som förståelsen för uppgiften ökade. Baserat 

på vad vi läste och hur elevernas egna erfarenheter såg ut kunde de successivt delta i samtalet. 

Även om eleverna i början av vår studie ansåg sig läsa mycket så kunde vi under våra 

observationer och i vårt resultat se att mycket av den läsningen var att betrakta som s.k. 

mängdläsning. Ewald (2007) menar att det är viktigt med det dialogiska klassrummet där 

eleverna får ha sin egen tolkning och delta i boksamtal utifrån sina egna förutsättningar. 

Westlund (2012) menar å andra sidan att det dialogiska klassrummet är väsentligt för all 
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undervisning och inte bara för undervisning i läsförståelse. Släppa det kända och våga ge sig 

in i det okända. Det innebär att tidigare erfarenheter av läsning inte får vara det ledande i 

boksamtalet. Detta leder oss in på det som eleverna behöver komma bort ifrån som Westlund 

(2012) skriver om att elever ”mängd läser” och får därigenom inte med sig de lässtrategier de 

behöver för att t.ex. läsa en faktatext. Dock kan det vara bra att börja med ett känt arbetssätt 

för att få eleverna att känna trygghet till själva uppgiften och till pedagogen.  

 

Vårt resultat visade att elevernas förståelse och delaktighet hade betydelse för deras 

deltagande i boksamtalen. Om eleverna saknade förståelse för uppgiften blev de mindre 

delaktiga, troligtvis på grund av att eleverna hela tiden hade i åtanke att de måste svara rätt. 

Genom att vi satte upp regler under första aktionen och lät eleverna bekanta sig med både oss, 

boken och uppgiften så underlättade det elevernas förståelse och gjorde dem mer delaktiga. 

De behövde inte längre tänka på vad som var rätt eller fel utan de fick helt enkelt tala ifrån 

hjärtat och med egen befintlig fantasi. Den gröna gruppen hade svårare med förståelsen än 

den röda, dock kan vi inte svara på om detta hade att göra med vårt sätt att förklara eller om 

det helt enkelt var så att dessa elever var för blyga och helt enkelt inte vågade säga något även 

om de förstod. Förståelsen var också viktig för att få en sammansvetsad grupp och istället för 

att döma varandra hjälpte eleverna varandra att komma till insikt och få förståelse för 

varandra och för att det är okej att vara olika och tycka olika. Vilket även Einarsson (2003) 

beskriver som en viktig del för förståelse och delaktighet. 

 

Utifrån studiens relationella perspektiv (Ahlberg, 2001) vill vi avsluta vår diskussion med att 

fokusera på hur vårt resultat kan kopplas till detta. Vårt resultat visar oss att elevernas 

deltagande i boksamtalen påverkas av framförallt yttre relationella faktorer såsom tillåtande 

klimat i klassrummet, trygghet, förståelse och delaktighet. En mycket viktig faktor är också 

samhörigheten med den pedagog som är delaktig och leder samtalen. Det resultatet måste 

förstås i relation till vårt relationella perspektiv som innebär att vårt fokus i 

aktionsforskningen riktats mot den pedagogiska relationen mellan pedagog och elev men även 

andra relationer, t.ex. mellan elev och elev och miljön i övrigt. Skillnaden mot ett kategoriskt 

perspektiv är just betydelsen av omgivningsrelaterade faktorer medan ett kategoriskt 

perspektiv innebär att parametrar för undervisningens utfall anses ligga inom eleven (Persson, 

2008).  

 

Didaktiska implikationer 

Med vår studie vill vi belysa boksamtal som arbetssätt för att skapa möjligheter för eleverna 

att delta aktivt i undervisningen kring läsförståelse. Vi menar att elevernas aktiva deltagande 

är oerhört viktigt för utvecklandet av deras läsförståelse. Arbetssättet boksamtal kräver dock 

att pedagogen ser klassrummet som ett dialogiskt klassrum där elevernas tankar och 

reflektioner är utgångspunkten och inte att svara rätt eller fel. Det är betydelsefullt att få fler 

elever att tidigt lära sig att reflektera över det de läser och se till att de inte bara förstår det 

som sägs utan även kan läsa mellan raderna. Framförallt ser vi att pedagogen kan ta del av 

vårt resultat för att kunna utveckla sina egna boksamtal så att de anpassas efter den 

pedagogens elever och deras olika behov. Om pedagoger tar hänsyn till våra resultat kan det 

påverka elevernas deltagande i boksamtal, vilket gynnar fler elever än traditionell 
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läsundervisning. Viktigt är dock att i planeringen av boksamtal ta hänsyn till gruppens 

individer, för att få med alla elever i diskussionerna. Vi ser även att denna studie kan vara bra 

för andra lärarstuderande att titta på för att boksamtal ska bli en mer vanlig process i skolan 

och vi anser också att mer forskning kring området borde utföras för att nå fler pedagoger, 

studenter, föräldrar och forskare. Boksamtal bör användas i undervisning kring läsförståelse 

därför att reflekterandet kring text är väsentligt ur läsförståelsesynpunkt men också därför att 

textreflektion i förlängningen är väsentligt ur källkritiskt tänkande, inte bara under 

skolperioden utan också när eleven gått ut skolan. Det är dock viktigt att 

läsförståelseundervisning planeras och genomförs med grund i varje elevs tidigare 

erfarenheter kring läsning och tidigare möten med böcker. Detta med tanken att både texterna 

och diskussionerna kring texterna ska gynna varje elev men också utmana varje elev.  

Egna lärdomar 

Det kan vara svårt att som lärarstudent bedriva forskning kring ett etablerat ämne på grund 

utav att det krävs mycket energi av både lärarstudenter och medforskare. 

Vi lärde oss att det är positivt att ha eleverna som medforskare. Vi kom mycket nära eleverna 

och kunde ha deras intressen med oss när vi planerade aktiviteterna. Men inte nog med det så 

var vi inlästa på området, både faktamässigt och erfarenhetsmässigt vilket gjorde att vi var 

mer lämpade att hålla i aktionerna. 

Vi har även lärt oss att lektioners utfall inte beror på elevgruppen utan på pedagogen, utifrån 

hur vi som pedagoger engagerar oss i uppgiften och hur noga vi är med att visa eleverna vad 

som gäller för att gruppen och lektionen ska fungera. Vi har förstått att det är viktigt att som 

pedagog ibland släppa kontrollen över eleverna och att det inte är felaktigt att förlita sig på 

eleverna.  

Vi insåg att sex elever i varje grupp var för många. Vi kan tänka oss att fyra hade varit lagom 

för då hade varje elev fått mer tid till diskussion. Ytterligare en sak när det kommer till 

gruppkonstellationerna är att lära känna eleverna så att vi som pedagoger kan få grupperna så 

bra som möjligt.  
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Bilaga 1 

Aktioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Aktion 1 & 2: Vad är viktigt för 

oss i gruppen att tänka på för att 

vårt samarbete ska fungera? Alla 

gruppmedlemmar tänker till.  

Prøysen , A. (1968) 

Teskedsgumman i sagoskogen. 

Rabén & Sjögren: Stockholm 

Kap. Teskedsgumman i 

sagoskogen. 

 

 

Aktion 3 & 4: ”text till 

självupplevt” 

Prøysen, A. (1968) 

Teskedsgumman i sagoskogen. 

Rabén & Sjögren: Stockholm 

Kap. Teskedsgumman i 

sagoskogen forts. samt 

Teskedsgumman och 

dockteatern. 

 Aktion 5 & 6: ”text till självupplevt” 

Prøysen, A. (1968) Teskedsgumman i 

sagoskogen. Rabén & Sjögren: 

Stockholm Kap. Teskedsgumman och 

dockteatern forts. samt Teskedsgumman 

och kråkungen  

 

Aktion 7 & 8: ”text till självupplevt” 

Var det något som du inte gillade? Var det något 

som du inte förstod, eller var konstigt? 

(Chambers, 1995) 

Prøysen, A. (1968) Teskedsgumman i 

sagoskogen. Rabén & Sjögren: Stockholm Kap. 

Teskedsgumman lär sig simma.   

 

Aktion 9 & 10: Att sammanfatta, att 

ställa frågor, att reda ut frågetecken 

och oklarheter samt att förutsäga vad 

som ska hända. (Frost, 2009) 

Prøysen, A. (1968) Teskedsgumman i 

sagoskogen. Rabén & Sjögren: 

Stockholm Kap. Teskedsgumman lär 

sig simma.   

 

Aktion 11 & 12: Att sammanfatta, 

att ställa frågor, att reda ut 

frågetecken och oklarheter samt 

att förutsäga vad som ska hända. 

(Frost, 2009) 

Prøysen, A. (1968) 

Teskedsgumman i sagoskogen. 

Rabén & Sjögren: Stockholm 

Kap. Teskedsgumman lär sig 

simma.  forts 

 
Aktion 13: ”en-menings-uppgiften” 

(Chambers, 1995) 

Prøysen, A. (1968) Teskedsgumman i 

sagoskogen. Rabén & Sjögren: 

Stockholm Kap. Teskedsgumman är 

detektiv.   
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Bilaga 2 

Enkät 

Namn:__________________________________________________ 

Hur tycker du att du läser? 

                      

 

Tycker du att du förstår allt du läser? 

                     

 

Hur bra kan du återberätta en text du läst? 

                     

 

Hur ofta läser du tillsammans med en kompis i skolan? 

                     

 

Hur ofta pratar du med en kompis om den bok du läst i skolan? 

                      

 

Hur ofta läser du tillsammans med någon hemma? 
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Hur ofta pratar du med någon hemma om en bok du läst?  
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Bilaga 3 

Resultat enkät 
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Bilaga 4 

Samarbetsregler 

Gröna gruppen: 

- Räcka upp handen. 

- Vara tyst när någon annan pratar. 

- Inte skratta åt någon om man t.ex. råkar säga fel. 

- Innan man blir arg, räkna till 10. 

- Inte säga fula ord till varandra. 

- Vi lyssnar på varandra. 

Röda gruppen: 

- Samarbeta och inte bråka. 

- Inte slåss, om man börjar slåss får man ta en paus. 

- Få prata utan att bli avbruten. 

- Alla ska vara med i beslut. 

- Alla ska våga säga. 

- Räcka upp handen. 

- Inte småprata. 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 
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