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Sammanfattning                 Att kunna läsa och ha god läsförståelse är nödvändigt 

för att bemästra de krav som ställs i samhället. 

Tidigare forskning visar att elevers läsförståelse 

försämrats det senaste decenniet. Vidare har studier 

uppmärksammat att elevers intresse för läsning har 

minskat. Ett arbetssätt för att främja läsförståelse och 

som även har visat sig vara lustfyllt är boksamtal. 

Syftet med aktionsforskningen är att bidra med 

kunskap om boksamtal som ett arbetssätt för 

bearbetning av skönlitteratur. Frågan som avses 

besvaras med hjälp av studien är: Hur visar elever i 

årskurs två läsförståelse under lärarledda boksamtal 

utifrån skönlitteratur? Studien är utförd på två klasser 

i årskurs två, där totalt 39 elever deltog. Empirin 

samlades in med hjälp av videoinspelning som 

därefter analyserades. Analysen utmynnade i fyra 

kategorier: läsförståelse genom att besvara 

faktafrågor, läsförståelse genom att göra inferenser, 

läsförståelse genom att associera till egna 

erfarenheter och läsförståelse genom att ställa 

frågor. Studiens centrala slutsats är att dialogen 

under boksamtalen var betydelsefull då den bidrog 

till en djupare diskussion om bokens innehåll samt 

var till hjälp för att reda ut oklarheter i texten. 

Förhoppningen med denna studie är att väcka nya 

tankar och inspirera pedagoger till att använda 

boksamtal i undervisningen. 
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Förord 
Denna aktionsforskningsstudie har utförts under vår sista termin på lärarutbildningen på 

Högskolan i Halmstad. Studien bygger på ett sociokulturellt perspektiv där samspelet 

betraktas som betydelsefullt för utvecklandet av kunskap. Under utbildningens gång har även 

vi insett betydelsen av att samarbeta och kommunicera för att nå en högre kunskapsnivå. Det 

har därför varit intressant att genomföra en studie som berör boksamtal eftersom arbetssättet 

baseras på just detta.  

 

Under forskningsprocessen har vi hjälpts åt och gjort alla delar tillsammans förutom under 

genomförandet i praktiken då vi befann oss på två olika skolor. Även den skrivna texten har 

utarbetats gemensamt och detta eftersom vi av erfarenhet vet att det är ett upplägg som är 

effektivt för oss. Dock har smådetaljer runt om den skrivna texten delats upp där Sandra haft 

ansvar för innehållsförteckningen och referenslistan medan Johanna för bilagorna.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har varit involverade i aktionsforskningen och således 

gjort den möjlig. Tack till alla elever och pedagoger som deltog, både för ett gott samarbete 

och uppvisat engagemang. Vi vill även tack våra handledare som bidragit med betydelsefulla 

tips och råd under processens gång. Slutligen vill vi tacka våra klasskamrater för givande och 

konstruktiv kamratrespons.  

 

Halmstad den 4 juni 2015 

 
Johanna Stenberg & Sandra Svanström 
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Inledning  
Att kunna läsa och ha god läsförståelse är nödvändigt för att klara samhällets krav. Om man 

inte lär sig tolka och reflektera över läsning har man inte heller möjlighet att ställa sig kritisk 

till sin omvärld samt påverka och förändra den (Stensson, 2006). För att ge elever möjlighet 

att utveckla läsförståelse är det inte tillräckligt att endast läsa utan det är viktigt att läsningen 

sätts i ett sammanhang där innehållet bearbetas (Jönsson, 2007). I arbetet med läsförståelse är 

det även betydelsefullt att elever får integrera och kommunicera med varandra (Williams, 

Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). Denna studie kommer behandla boksamtal, vilket är 

ett kommunikativt arbetssätt där elever får möjlighet att bearbeta skönlitteratur. 

 

Argument som ligger till grund för studien är resultat från de internationella undersökningarna 

PISA
1
 (Skolverket, 2013) och PIRLS

2
 (Skolverket, 2012) som visar en nedgång av svenska 

elevers läsförståelse under det senaste decenniet. Studierna visar en negativ trend hos både 

pojkar och flickor, men störst försämring hos pojkarna. Även studier som inte berör Sverige 

visar problematik avseende läsförståelsen. Resultatet visar att flertalet elever haft bra läsflyt 

men svårt att förstå det lästa, specifikt problem med att göra inferenser (Catts, Adolf & 

Weismer, 2006; Hulme & Snowling, 2011). Detta innebär att eleverna haft svårt att tolka och 

dra egna slutsatser utifrån det lästa, det vill säga förstå sådant som inte varit utskrivet (ibid.). 

 

En annan faktor som bidragit till det valda området är att den svenska skolan blivit allt sämre 

på att undervisa i läsning, vilket har resulterat i ett sjunkande läsintresse och att allt färre unga 

läser skönlitteratur (SOU
3
 2012:65). Likaså i PIRLS tas brister upp i den svenska 

läsundervisningen, framförallt att svenska elever sällan får arbeta med lässtrategier i 

undervisningen (Skolverket, 2012). Vidare poängteras även det sjunkande läsintresset bland 

unga och detta framförs dessutom som en förklaring till att läsförståelsen försämrats de 

senaste åren (ibid.). För att öka elevers läsförståelse samt intresse för läsning är det viktigt att 

arbeta aktivt med lässtrategier i undervisningen samt använda lustfyllda arbetssätt och böcker 

som är utmanande och väcker läslust (Skolverket, 2012). 

 

Boksamtal har visat sig vara ett arbetssätt som upplevts lustfyllt och engagerande (Eriksson, 

2002; Norlin, 2013). Dessutom har forskning visat att det är ett sätt för att främja 

läsförståelse. Chambers (2011) och Langer (2005) är två internationella forskare som har 

uppmärksammat samtalets betydelse vid litteraturundervisning, där de framhäver att 

boksamtal bidrar till en fördjupad förståelse av det lästa. Likaså nationellt har forskning om 

boksamtal visat att elevers enskilda föreställningar vidareutvecklats och detta genom utbyte 

av tankar och åsikter (Jönsson, 2007). Dock har en begränsning av reflektion och fördjupade 

samtal om böcker synliggjorts i den svenska läsundervisningen (Ewald, 2007). Detta trots att 

det i syftet för svenska i Lgr 11
4
 (Skolverket, 2011) står att eleverna ska läsa och analysera 

skönlitteratur i skolan.  

 

Denna aktionsforskningsstudie baseras på två klasser i årskurs två. Enligt pedagogerna i de 

medverkande klasserna har eleverna bristfälliga kunskaper i läsförståelse. De anser att 

eleverna generellt har förmåga att läsa samt har intresse av det, men att de har svårt att förstå 

                                                 
1 PISA är en förkortning av Programme for International Student Assessment och är en internationell studie som undersöker 15-åriga elevers 

kunskaper inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse (Skolverket, 2013).  
2 PIRLS är en förkortning av Progress in International Reading Literacy Study och är en internationell studie som undersöker läsförmågan 

hos elever i årskurs fyra (Skolverket, 2012).  
3 SOU är en förkortning av Statens offentliga utredningar och SOU 2012:65 är en litteraturutredning som analyserar litteraturens status i 

Sverige. 
4 Lgr 11 är en förkortning av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011). 
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det lästa. Framförallt har de uppmärksammats att eleverna har svårt att förstå sådant som 

implicit står i texten, det vill säga göra inferenser. Utifrån samtal med pedagogerna har vi 

även fått indikation om att klasserna läser mycket men att de sällan bearbetar det lästa. 

Boksamtal är en bearbetningsform som de inte tidigare använt i undervisningen. Utifrån detta 

har valet gjorts att använda boksamtal för bearbetning av skönlitteratur i klasserna med 

förhoppning att på lång sikt, genom införandet av detta arbetssätt, utveckla verksamheternas 

läsundervisning och elevernas läsförståelse.  

Syfte och forskningsfråga 
Studiens syfte är att bidra med kunskap om boksamtal som ett arbetssätt för bearbetning av 

skönlitteratur.  

 

Forskningsfrågan som avses besvaras med hjälp av studien är:  

Hur visar elever i årskurs två läsförståelse under lärarledda boksamtal utifrån skönlitteratur? 

Bakgrund 
Bakgrunden kommer att innefatta forskning, begrepp och teorier som är relevanta för studien. 

Inledningsvis presenteras det sociokulturella perspektivet som är en väsentlig teoretisk 

utgångspunkt för studien. Därefter framförs ett avsnitt om högläsning och ett om läsförståelse. 

Vidare görs en översikt över boksamtal som arbetssätt som sedan övergår till en presentation 

av reciprocal teaching, vilket är den samtalsmodell som studien baseras på. 

Det sociokulturella perspektivet  
Då boksamtal är ett kommunikativt arbetssätt som bygger på samspel har valet gjorts att 

anknyta denna studie till det sociokulturella perspektivet. Nedan presenteras perspektivet 

utifrån Vygotskij (1978; 2001) samt utifrån Säljös (2000) tolkningar av förgrundsgestalten 

Vygotskijs tankar inom området. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv betonar Vygotskij 

(2001) samspelets betydelse för utvecklandet av kunskap, där kunskapsutveckling går från det 

sociala till det individuella. Som Säljö (2000) framför betraktas kunskap till en början leva i 

interaktion mellan människor för att därefter bli en del av varje enskild individs tankar och 

agerande. Vidare menar författaren att deltagande i kommunikativa processer ger varje 

individ möjlighet att både möta och ta till sig nya sätt att tänka, resonera och handla.  

 

Ett viktigt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är zone of proximal development 

(Vygotskij, 1978) som på svenska har översatts till den närmaste utvecklingszonen (Säljö, 

2000). Utvecklingszonen beskrivs som avståndet mellan vad ett barn kan prestera på egen 

hand och utan stöd, till vad barnet kan prestera med stöttning från en vuxen eller i samarbete 

med mer kunniga kamrater (Vygotskij, 1978). Detta innebär enligt Vygotskij att barnets 

kompetens inte endast kan förklaras utifrån den nuvarande nivån utan att det även finns en 

potentiell utvecklingsnivå. Avgörande faktor för att nå den potentiella utvecklingsnivån är 

samspel, där interaktion med andra ger barnet möjlighet att prestera bättre än på egen hand 

(ibid.). Genom denna syn på lärande framför Säljö (2000) att människor ständigt befinner sig 

under utveckling och förändring och att det därför inte är väsentligt att enbart se till vad ett 

barn kan vid en specifik tidpunkt utan även uppmärksamma dess potential för utveckling.   

Ovanstående begrepp, den närmaste utvecklingszonen, anser vi är ett huvudsakligt begrepp 

för vår studie eftersom elever ges möjlighet att lära av varandra genom utbyte av tankar och 

åsikter under boksamtal. Dessutom är det som Vygotskij (1978) framför inte enbart de elever 

som behöver stöttning som kan lära utan även de mer kunniga kamraterna kan få ökad 

förståelse genom att hjälpa andra.  
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Läsförståelse 
För denna studie är läsförståelse ett väsentligt begrepp. Nedan följer en definition av 

läsförståelse, en beskrivning av dess betydelse samt skolans och pedagogens roll i arbetet med 

läsutveckling. 

Definition av begreppet läsförståelse  

Som Westlund (2009) framför är läsförståelse ett komplext ämne vilket innebär att forskare 

benämner det på olika sätt. I detta arbete används begreppet utifrån följande definitioner. 

Jansen (1999, refererad i Westlund, 2009) definierar läsförståelse som förmågan att kunna 

läsa på, mellan och bortom raderna. Det förstnämnda innebär att kunna besvara frågor som 

explicit står i texten. Att läsa mellan raderna, även kallat att göra inferenser, handlar om att 

förstå sådant som implicit står i texten. Förmåga att kunna läsa bortom raderna innebär att 

läsaren kan associera det lästa till egna erfarenheter och till sin kunskap om världen. Även 

Stensson (2006) talar om läsförståelse och anser att personer med god läsförståelse 

karaktäriseras av att kunna ställa frågor till det lästa, sammanfatta innehållet, göra kopplingar 

till egna erfarenheter samt göra inferenser. Reichenberg (2008) talar om två typer av 

inferenser, framåtriktade och bakåtriktade. Framåtriktade inferenser handlar enligt författaren 

om att förutspå vad som kommer hända fortsättningsvis i en bok utifrån exempelvis bilder och 

rubriker. Att göra bakåtriktade inferenser innebär istället att läsaren kan använda ledtrådar i 

den givna texten för att dra slutsatser eller komma fram till orsaker. 

Betydelsen av läsförståelse  

För att klara samhällets krav är det, som tidigare nämnts, viktigt att både kunna läsa och ha 

god läsförståelse (Stensson, 2006). Utan förmågan att kunna läsa på ett djupare sätt, det vill 

säga tolka och reflektera över det lästa, finns det ingen möjlighet att påverka och förändra den 

värld man lever i, vilket går emot vårt demokratiska samhälle (ibid.). Vidare menar Stensson 

att läsning med förståelse utvecklar både föreställningsförmågan samt förmågan att kunna se 

världen ur olika perspektiv. Även Lundberg och Herrlin (2014) framför vikten av att kunna 

läsa, förstå och använda texter för att vara en del i samhället. Detta för att man till vardags 

ständigt möter text och att det därför är viktigt att snabbt och utan ansträngning få förståelse 

för dess budskap. Dessutom menar författaren att skriftspråket i framförallt arbetslivet har fått 

allt större betydelse, då nästan alla yrken kräver god läsfärdighet.  

Arbetet med läsförståelse  

I arbetet med läsförståelse framför Stensson (2006) att skolan har ett stort ansvar att fördjupa 

barnens förmåga att förstå, tänka och tolka. Som författaren framför bygger dagens 

läsundervisning mycket på kvantitet, det vill säga mängden böcker eleverna läser. Istället 

poängterar Stensson vikten av att reflektera över det lästa för att utveckla läsförståelse. Likaså 

Lundberg och Herrlin (2014) betonar skolans roll för elevers läsutveckling. För att ha 

möjlighet att utveckla elevers läsförståelse framhäver författarna vikten av att som pedagog ta 

hänsyn till elevernas olikheter genom både stöttning och utmaning. Enligt Stensson (2006) 

har pedagogen även en viktig roll i att erbjuda strategier för hur man skapar förståelse för en 

text, då många elever på egen hand har svårt att utveckla läsförståelse. Eleverna måste både 

kunna strategierna men även ha kunskap om hur, när och varför de ska användas. 

Högläsning 
Boksamtalen i studien innefattar högläsning i kombination med samtal om boken och 

eftersom högläsningen således är centralt i studien har valet gjorts att framföra en översikt av 

vad forskning kommit fram till avseende arbetssättet. Enligt Jönsson (2007) har högläsning en 

positiv inverkan för elevers språkutveckling. För särskilt yngre barn kan högläsning ge 

tillträde till både fler och längre texter som de själva inte skulle kunna läsa (ibid.). Jönsson 
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betonar att elever genom att lyssna på högläsning kan få möjlighet att koncentrera sig på 

innehållet och inte behöva ägna för mycket fokus på själva läsningen. Även Lane och Wright 

(2007) poängterar högläsningens betydelse för elevers språkutveckling och menar att 

arbetssättet kan främja barns ordförråd, ordigenkänning och förståelse för innehållet i böcker. 

Trots att det finns många fördelar med högläsning framför Meyer, Stahl, Linn och Wardrop 

(1994) att högläsning inte möjliggör någon närkontakt med skriftspråket, vilket kan ha en 

negativ påverkan för elevers förmåga att koppla samman bokstav och ljud. Författarna menar 

därför att det är viktigt att läsningen sätts i ett sammanhang för att ett lärande ska kunna ske. 

Även Jönsson (2007) betonar vikten av att inte endast högläsa utan även bearbeta det lästa.   

 

Det är vanligt att högläsning ses som utfyllnad i väntan på andra aktiviteter (Svensson, 2011). 

Dessutom framför Svensson att det är vanligt att barn inte får böcker lästa för sig hemma och 

därför menar författaren att det är extra viktigt att använda högläsning i skolan. Vidare 

framför Svensson att det är under högläsningen som elever kan få möjlighet att utveckla 

förståelse för hur en berättelse är uppbyggd samt för vad böcker har att bidra med, både 

emotionellt och kunskapsmässigt. Lundberg (2010) framför att högläsning ger elever övning i 

att lyssna samt öva upp koncentrationsförmågan. Å andra sidan poängterar Jönsson (2007) att 

elever kan ha svårt att koncentrera sig under högläsning och att det således är viktigt att vara 

lyhörd som pedagog. Författaren lyfter därför fram att högläsning kan vara ansträngande för 

läraren eftersom det krävs förmåga att kunna ha flera bollar i luften samtidigt. Pedagogen 

måste dels vara vaksam på om eleverna hänger med och förstår texten men också förbereda 

sig på vilka delar av innehållet som kan väcka reaktioner och som således borde tas upp för 

diskussion.  

Boksamtal  
I följande avsnitt framförs en presentation av boksamtal som är det arbetssätt studien bygger 

på. Först görs en beskrivning av vad boksamtal är och därefter följer ett stycke om hur elever 

kan visa textrörlighet vid samtal om böcker. Slutligen framförs studier utförda om boksamtal.   

Vad är boksamtal 

Boksamtal handlar om att samtala om böcker (Chambers, 2011). Enligt författaren är 

boksamtal ett sätt att åskådliggöra tankar och känslor utifrån det lästa samt vidareutveckla 

dessa genom utbyte av tolkningar. Vidare tydliggör Chambers att samtalet inte endast ska 

behandla sådant som är uppenbart i boken utan syftet är även att utveckla förmågan att förstå. 

När elever samtalar om böcker menar Reichenberg och Lundberg (2011) att de får möjlighet 

att träna på lässtrategier, vilket författarna anser är till hjälp för att de ska bli aktiva och 

strategiska läsare som har förmåga att läsa både mellan och bortom raderna samt ifrågasätta 

böckers auktoritet. Hur boksamtal ska bedrivas finns ingen bestämd form för, utan som 

Westlund (2009) framför kan arbetssättet organiseras och genomföras på olika sätt. Vidare 

kan boksamtal användas såväl i helklass som i mindre grupper (ibid.).  

 

Textrörlighet  

Vid samtal om böcker kan förståelse visas på olika sätt. Liberg, Geijerstam och Wiksten 

Folkeryd (2010, s. 45) använder begreppet textrörlighet för att förklara en individs förståelse 

och relation till en text. Liberg et al. talar om tre former av textrörlighet: textbaserad rörlighet, 
utåtriktad textrörlighet och interaktiv textrörlighet. Den textbaserade rörligheten kan enligt 

författarna vara antingen djup eller ytlig, men oavsett vilken befinner sig läsaren nära texten. 

Att befinna sig på ytan innebär att läsaren kan återge information som är utskrivet i boken 

medan den djupa avser förmågan att kunna fördjupa sig i texten och dra slutsatser. Interaktiv 

rörlighet handlar istället om att kunna ställa sig kritisk till boken genom att diskutera dess 

innehåll i relation till syfte och mottagare. Genom att relatera texten till tidigare kunskaper 
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och erfarenheter synliggörs en utåtriktad textrörlighet. Enligt Liberg et al. har en individ med 

god textrörlighet förmåga att samtala om texten på samtliga nivåer.  

Studier om boksamtal 

Studier om boksamtal har utförts både internationellt och nationellt. Flera studier visar att 

boksamtal är en givande bearbetningsform av böcker då elever fått ökad förståelse för det 

lästa (Langer, 2005; Chambers, 2011; Jönsson, 2007; Palinscar & Brown, 1984; Reichenberg 

& Löfgren, 2014). Utifrån ett sjuårigt forskningsprojekt lyfter Langer (2005) fram samtal i 

kombination med läsning som en betydelsefull del i skolans undervisning då varje individ 

genom samtalet ges möjlighet att utforska, ställa frågor samt fördjupa sig i den lästa texten. 

Langer framför även att elevers föreställningsvärldar, det vill säga deras förståelse för en text, 

byggs upp, förändras och utvecklas genom samtal. Likaså Chambers (2011) som under en 

längre tid forskat inom området har uppmärksammat att elevers tankeförmåga utvidgats och 

att de fått ökad förståelse för det lästa genom boksamtal. Chambers forskning bygger på hans 

egen samtalsmodell jag-undrar som tar utgångspunkt i vad eleverna gillat och inte gillat med 

boken, om de haft några frågetecken utifrån det lästa samt om de uppmärksammat några 

mönster eller kopplingar.  

 

Under fyra år har Jönsson (2007) utfört en aktionsforskningsstudie om litteraturarbete där hon 

följt en klass från förskoleklass till årskurs tre. Syftet med studien var att få kunskap om 

möjligheter och begränsningar i användningen av några litteraturpedagogiska redskap som 

ingick i litteraturarbetet i årskurs tre. En del av studien bestod av boksamtal vilka utgick från 

Chambers boksamtalsmodell, men frågorna som innefattas i modellen var däremot inte 

styrande utan samtalen bestod även av sådant som eleverna själva hade intresse av att 

diskutera. Resultatet visar att eleverna under boksamtalen fick möta nya perspektiv och fick 

syn på kopplingar genom att höra varandras åsikter och tankar, vilket resulterade i en ökad 

förståelse för böckernas innehåll. Vidare visar resultatet en progression av elevernas förmåga 

att samtala om böcker, då de blev mer kritiska till böckerna desto längre in i processen, 

exempelvis till uppbyggnad och språk. För samtalens utfall betonar Jönsson att inte enbart 

kamraterna hade betydelse utan även pedagogen genom uppmaningar och ställda frågor, vilka 

var både stöd- och följdfrågor. Som framförts ovan har även Palinscar och Brown (1984) och 

Reichenberg och Löfgren (2014) uppmärksammat en ökad läsförståelse vid användandet av 

arbetssättet, men eftersom dessa studier utgått från samtalsmodellen reciprocal teaching, likt 

vår studie, framförs en utförligare beskrivning av deras resultat i nästa kapitel. 

 

Forskning har även visat att boksamtal är ett lustfyllt arbetssätt som väcker intresse och 

engagemang (Eriksson, 2002; Norlin, 2013). Eriksson (2002) framför att elever haft ett 

positivt förhållningssätt till arbetssättet, framförallt till att införa egna erfarenheter utifrån det 

lästa. Dock visar Erikssons studie att eleverna vid flera tillfällen ägnade mer fokus på sina 

egna erfarenheter än på texternas innehåll. Studien utfördes, med utgångspunkt ur Chambers 

boksamtalsmodell, på en skola med elever i årskurs fyra till sju och syftet var att undersöka 

autentiska gruppdiskussioner om böcker i skolan. Även Norlin (2013) framför utifrån sin 

studie, utförd på två förskolor med barn i åldern tre till fem år, att boksamtalen varit 

uppskattade och även i denna studie var det särskilt av intresse att göra associationer till egna 

erfarenheter. Syftet med studien var att studera hur pedagoger och barn förhöll sig till 

innehållet i lästa bilderböcker samt vilka didaktiska potentialer bilderboksstunder rymmer. 

Både Eriksson (2002) och Norlin (2013) visar dessutom att eleverna haft lätt att göra 

associationer från det lästa till sitt eget liv. Detta framgår däremot inte i Jönssons (2007) 

studie där eleverna haft svårt att distansera sig från böckerna och göra kopplingar till egna 

erfarenheter.   
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Reciprocal teaching 
Den samtalsmodell som ligger till utgångspunkt för undervisningen som beskrivs i studien 

benämns som reciprocal teaching och är utarbetad av Palinscar och Brown (1984). 

Grundläggande principer för denna modell är att den baseras på dialog, interaktion och aktivt 

deltagande hos eleverna (Andreassen, 2008). Vidare är syftet enligt författaren att eleverna 

själva ska kunna utveckla och övervaka sin läsförståelse. Eftersom samtalsmodellen bygger 

på interaktion anknyter Palinscar och Brown (1984) arbetssättet till det sociokulturella 

perspektivet med särskild betoning på begreppet zone of proximal development. Detta då 

författarna menar att eleverna via arbetssättet får höra varandras tankar och åsikter och att de 

således kan lära av varandra, vilket ger de möjlighet att nå denna potentiella utvecklingsnivå. 

Reciprocal teaching består enligt Palinscar och Brown av fyra lässtrategier: förutspå, ställa 

frågor, klargöra och sammanfatta. Förutspå handlar enligt författarna om att skapa sig en 

uppfattning om vad som kommer hända i texten utifrån exempelvis titel, rubriker och bilder. 

Detta innebär en förmåga att kunna dra slutsatser genom användandet av förkunskaper och 

tidigare erfarenheter. I strategin ställa frågor identifierar läsaren väsentlig information ur 

texten som sedan omformuleras till frågor. Klargöra innebär att reda ut frågetecken och 

diskutera oklarheter i syfte att få förståelse för innehållet. Den sista strategin, sammanfatta, 

handlar om att som läsare kunna urskilja det viktigaste i texten och formulera en 

sammanfattning. 

 

Enligt Palinscar och Brown (1984) byggs förståelse upp under läsningens gång genom att 

texten bearbetas steg för steg. Vidare framför författarna att pedagogen brukar börja som 

samtalsledare, men att modellen bygger på att detta ansvar fördelas både mellan pedagog och 

elever. Syftet är att eleverna genom vägledning och hjälp ska inhämta kunskap och utveckla 

förmåga till större ansvar under samtalen. Även Andreassen (2008) framhäver pedagogens 

roll i samtalsmodellen och menar att pedagogen inte enbart ska vara stöttande utan även 

ifrågasättande och ge återkoppling för att uppmuntra eleverna till att använda strategierna på 

egen hand.  

 

Reciprocal teaching som undervisningsform har visat goda resultat. Forskning har 

uppmärksammat en tydlig utveckling avseende elevers läsförståelse, där flertalet elever fått 

ökad läsförståelse genom användandet av samtalsmodellen (Palinscar & Brown, 1984; 

Reichenberg & Löfgren, 2014). Studiernas resultat utgjordes av läsförståelse test i 

kombination med observation under boksamtalen. I Palinscar och Browns (1984) studie var 

pedagogen en betydelsefull faktor för utvecklingen, då hen i form av feedback och stöttning 

bidrog till en ökad förståelse för det lästa. Reichenberg och Löfgren (2014) framhäver istället 

vikten av att samtalen utgick från öppna frågor samt att böckerna bearbetades steg för steg. 

Utöver en ökad läsförståelse genom samtalsmodellen synliggjordes även, i Palinscar och 

Browns (1984) studie, en utvecklad kvalitet i elevernas dialog samt att de blev mer 

självgående. Erfarenhet av arbetssättet bidrog till att samtalsnivån ökades genom att de ställde 

mer frågor till det lästa samt hade förmåga att sammanfatta och samtala om texten med egna 

ord. Dessutom blev de mindre beroende av pedagogen och mer bekväma som samtalsledare. 

Samtidigt som reciprocal teaching visat positiva resultat har även kritik avseende 
samtalsmodellen framkommit. Palinscar och Schutz (2011) har utifrån forskning upptäckt att 

det finns en risk att det läggs mer fokus på strategierna än på utvecklandet av kunskap. Detta 

då de funnit att strategierna använts enbart för att de innefattas i modellen, vilket resulterat i 

att de inte fyllt någon funktion. Som författarna poängterar ska strategierna användas vid 

lämpliga tillfällen och modellen ska således inte följas slaviskt.  
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Genomförande  
Studien är genomförd i form av aktionsforskning, vilket är en ansats som tar utgångspunkt i 

praktiken och handlar om att få fördjupad kunskap om verksamheten genom att ställa frågor 

och sedan pröva en handlingsplan i syfte att nå förbättring (Rönnerman, 2012). Vid 

aktionsforskning framför Tiller (2009) att forskaren aktivt deltar under aktionerna som utförs 

på fältet. Vidare beskriver författaren att samarbetet mellan forskaren och 

undersökningspersonerna är centralt i ansatsen, där de tillsammans har som avsikt att förändra 

verksamheten i önskvärd riktning. Aktionsforskning som ansats valdes eftersom vi med 

studien hade intention att, i samarbete med praktiken, utveckla verksamheternas 

läsundervisning och detta genom införandet av ett nytt arbetssätt.  

 

I följande kapitel beskrivs genomförandet av studien som har strukturerats genom 

underrubrikerna: förutsättningar, genomförande i praktiken, analysmetod, trovärdighet och 

etiska aspekter.  

Förutsättningar 
Studien är genomförd på två skolor och baseras på två klasser i årskurs två bestående av 17 

respektive 26 elever. Under en längre period har vi utfört vår verksamhetsförlagda utbildning 

i dessa två klasser och har således väl kännedom om verksamheterna. Skolorna ligger centralt 

i en medelstor stad i södra Sverige och är båda kommunala. Skola ett är en F-5 skola med 

cirka 175 elever där majoriteten av eleverna har svenskt ursprung. Skola två är en 

mångkulturell F-9 skola med drygt 600 elever. Båda klasserna har en ansvarig pedagog, vilka 

var involverade i studien.  

 

Viktigt att upplysa om är att studien fick bortfall på fyra elever från skola två, då tre elever 

inte fick tillstånd att medverka samt en elev som inte ville delta. För att inte exkludera dessa 

elever placerades de i en egen grupp där de utförde boksamtal likt övriga elever men utan 

medverkan i studiens resultat. 

Genomförande i praktiken 
Nedan följer en beskrivning av forskningsprocessen i praktiken, där vi utgått från de fyra 

stegen i aktionsforskningsspiralen: planera, agera, dokumentera och reflektera (McNiff, 

2002).  

Planera 

Det första steget under processen var planeringen. För att underlätta genomförandet och 

elevernas lärande hade vi som avsikt att under planeringsfasen skapa en tydlig struktur, vilket 

även Thelin (2011) framhäver som viktigt vid uppstart av en forskning. I syfte att identifiera 

ett utvecklingsområde tog vi innan studien kontakt med de berörda pedagogerna. Eftersom 

aktionsforskning ska ta utgångspunkt i praktiken menar Rönnerman (2012) att detta är viktigt 

att göra innan en forskning påbörjas. Av pedagogerna fick vi indikation om att eleverna i båda 

klasserna hade behov av att utveckla läsförståelsen. Som tidigare nämnts berörde 

problematiken främst förmågan att göra inferenser, det vill säga att eleverna visat svårigheter i 

att förstå sådant som inte varit uttryckt i det lästa. Efter gemensam diskussion samt utifrån 

forskning kom vi fram till att boksamtal eventuellt kunde vara ett arbetssätt för att främja 

deras läsförståelse. Att gemensamt åstadkomma en lösning ansåg vi var viktigt och därför var 

vi även lyhörda för pedagogernas förslag. Gruppkonstellationen till boksamtalen skapades 

tillsammans med pedagogerna och detta i syfte att få ett fungerande samarbete. Grupperna 

bestod av fem till sex elever med skilda förutsättningar, det vill säga ingen nivågruppering 

(Stensmo, 2008). Detta då elevernas olikheter avseende läsförmåga inte hade någon betydelse 
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eftersom det fanns möjlighet att göra anpassningar under boksamtalen utifrån varje elevs 

behov, exempelvis i form av stöd- och följdfrågor.   

 

Under planeringsfasen hade vi även ett introduktionstillfälle tillsammans med berörda 

pedagoger och elever. Det huvudsakliga syftet med introduktionen var att göra eleverna 

delaktiga i forskningen eftersom detta är en viktig del i processen (Bergström, 2012). Under 

detta tillfälle skapades en tankekarta över elevernas förkunskaper samt önskemål för 

undervisningen, vilka togs i beaktande vid konstruerandet av boksamtalen (Bilaga A). Som 

synliggjorts ovan var vi noggranna med att involvera både pedagoger och elever i planeringen 

och detta i syfte att skapa ett positivt förhållningssätt till forskningen hos samtliga aktörer. 

Även Tiller (2009) tydliggör att det inte är tillräckligt att som forskare argumentera teoretiskt 

för att inta ett specifikt arbetssätt och upplägg utan att detta ska ske i samarbete med 

involverade aktörer.  

Agera 

Steget efter planeringsfasen var att pröva handlingsplanen i praktiken, vilket är nästa steg i 

spiralen (McNiff, 2002). Detta innebär att vår planering realiserades till en aktion ute i 

verksamheterna. Ordet aktion står för handling och anger att något ska iscensättas och prövas 

(Rönnerman, 2012). Denna studie bygger på en aktion bestående av sju boksamtal, tre i den 

ena klassen och fyra i den andra. Under två veckors tid genomfördes boksamtalen i klasserna, 

i de grupperna som konstruerats innan genomförandet, där varje grupps samtal pågick i cirka 

25-30 minuter. Boksamtalen var lärarledda och detta i syfte att stödja eleverna eftersom de 

inte tidigare använt arbetssättet. Den bok som låg till utgångspunkt för boksamtalen var Rätt 

ner i soporna (Harvey, 2013) och denna valdes i samråd med pedagogerna, se Bilaga B för 

mer information om boken. Boken bearbetades under en lektion per grupp i form av 

högläsning i kombination med samtal. Högläsningen utfördes av oss forskare men eleverna 

hade även texten framför sig. 

 

Samtalsmodellen som låg till utgångspunkt för boksamtalen var, som tidigare framförts, 

reciprocal teaching (Palinscar & Brown, 1984). Varje boksamtal utgick från de fyra 

lässtrategierna som innefattas i modellen: förutspå, ställa frågor, klargöra och sammanfatta 

(ibid.). Detta genom att eleverna vid olika tillfällen fick förutspå vad som skulle hända i 

boken. Vidare uppmanades de till att ställa frågor utifrån det lästa och under läsningen 

bearbetades även oklarheter i texten som var svårbegripliga. Avslutningsvis under 

boksamtalen fick de som uppgift att tillsammans formulera en sammanfattning av 

huvudinnehållet, från bokens början till slut. Utöver detta tydliggjordes även för eleverna att 

de fick inflika under högläsningen om de hade några tankar om det lästa, vilket inte är en 

specifik del i reciprocal teaching. Detta för att kunna få syn på elevernas spontana tankar som 

skulle kunna tyda på läsförståelse. På grund av elevernas ovana i arbetssättet hade vi forskare 

dessutom formulerat stödfrågor inför samtalen (Bilaga C). Som Blum, Koskinen, Bhartiya 

och Hluboky (2010) påpekar är sådana frågor stödjande för diskussion och förståelse.  

Dokumentera  

Empirin till studien samlades in genom videoinspelning. Dessutom användes även 

loggbokskrivande som ett komplement till videoinspelningarna. Eftersom vi var delaktiga 

under boksamtalen och således inte aktivt kunde observera och föra anteckningar ansåg vi att 

videoinspelning var ett lämpligt verktyg att använda för att åstadkomma mer empiri samt för 

att kunna granska empirin i efterhand. Som Bjørndal (2005) framför är video en 

dokumentationsform som både ger möjlighet till detaljrik information samt att forskaren i 

efterhand kan gå tillbaka och studera det observerade. Hade vi endast observerat hade detta 

resulterat i en mindre mängd empiri och betydelsefulla sekvenser hade på så sätt kunnat gå 
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förlorade. En alternativ insamlingsmetod som hade fungerat är ljudinspelning eftersom vi 

även genom denna metod hade kunnat besvara forskningsfrågan. Å andra sidan hade inte icke 

verbala uttryck kunnat uppmärksammas som kan vara till hjälp för att visa eller förtydliga 

läsförståelse och detta ansåg vi var viktigt att få syn på. Dessutom ansåg vi att dokumentation 

genom video skulle underlätta analysarbetet eftersom den ger en tydlig bild av vem det är som 

uttrycker sig. Även Bjørndal (2005) framhäver vikten av att använda video vid 

kommunikations- och samspelsprocesser för att denna insamlingsmetod främjar 

bearbetningen av empirin. Samtidigt finns även nackdelar med videodokumentation, vilka 

kommer tas upp och diskuteras under rubriken trovärdighet.  

 

Under boksamtalen användes en stationär kamera och denna var placerad på en bokhylla en 

bit från bordet där samtalen pågick. Genom kamerans placering inrymdes hela 

kommunikationen mellan eleverna, vilket var viktigt avseende studiens syfte och 

frågeställning. Som Heikkilä och Sahlström (2003) poängterar är kamerans placering 

betydelsefull för att åstadkomma rätt empiri gentemot studiens syfte. Vidare menar författarna 

att även valet av kamera är av stor vikt för detta. Att vi valde att använda en stationär kamera 

och inte en handhållen var för att kameran skulle användas till att spela in samtal och inte 

aktiviteter där eleverna rörde sig. En fördel med att använda stationär kamera är dessutom att 

ljudupptagningen oftast blir bättre (Heikkilä & Sahlström, 2003). För att säkerhetsställa att 

videoinspelningen skulle fungera testades även bild- och ljudkvaliteten innan genomförandet. 

Som Bjørndal (2005) tydliggör är förberedelser vid inspelning viktigt för att erhålla 

användbar empiri. 

 

Som nämnts ovan användes loggbok som ett kompletterande dokumentationsverktyg och 

detta för få fördjupad förståelse för händelser som inträffar under boksamtalen, vilket även 

Bjørndal (2005) poängterar som en avsikt med verktyget. Vidare ansåg vi dessutom att den 

kunde vara till hjälp för att bevara reflektioner från samtalen och på så sätt undvika att de 

skulle gå förlorade. När något specifikt inträffade under boksamtalen som vi ansåg var 

betydelsefullt att anteckna gjordes detta och efter samtalets slut reflekterade vi över 

anteckningarna. Loggboken som användes var strukturerad och en sådan är enligt Bjørndal 

(2005) konstruerad som en tabell bestående av beskrivning, tolkning och reflektion. Detta 

innebär att vi först objektivt beskrev situationen och att vi därefter tolkade och reflekterade 

över händelsen, se Bilaga D.  

Reflektera  

Under processen har vi uppmärksammat vikten av att reflektera både individuellt, forskare 

emellan, med eleverna samt med pedagogerna. För att få förståelse för verksamheten och att 

inskaffa ny kunskap är det enligt Rönnerman (2012) viktigt att reflektera över aktionerna. 

Reflektion med andra har gjort att vi kunnat få syn på empirin ur olika perspektiv samt att vi 

fått nya kunskaper inom området som varit positivt för lärandet. Ett stöd och även en 

utgångspunkt för reflektionen var loggboken. Vidare reflekterade vi med både pedagoger och 

elever efter varje boksamtal utifrån videoinspelningen, då minnet fortfarande var färskt. Att 

reflektion med pedagogerna utfördes utifrån inspelningarna gjordes även för att de inte deltog 

under boksamtalen och att de på detta sätt skulle få ökad delaktighet i forskningen. Efter 

denna studie kan vi likt Tiller (2009) konstatera att forskare och praktiker har mycket att lära 

av varandra och att samarbetet mellan dessa parter möjliggör en fördjupad förståelse för 

empirin.  

Analysmetod 
Under analysprocessen bearbetades den insamlade empirin, vilket är viktigt för att kunna 

utveckla praktiken (Rönnerman, 2012). För att kunna identifiera hur eleverna visade 
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läsförståelse under boksamtalen användes tidigare definitioner av läsförståelse som stöd under 

analysen, de som presenterats i bakgrundskapitlet. Analysprocessen påbörjades genom att 

videodokumentationen transkriberades. Både kroppsspråk och yttranden transkriberades och i 

syfte att åstadkomma en så verklig bild som möjligt av elevernas uttalanden skrevs allt ner 

ordagrant från inspelningen. Dock är det viktigt att påpeka att endast kroppsspråk som 

eleverna använde för att visa och förtydliga sin läsförståelse transkriberades, exempelvis om 

de tittade eller pekade på boken i samband med deras verbala uttryck. Detta innebär att vi inte 

skrev ner naturliga rörelser eftersom vi ansåg att dessa inte var väsentliga för studien. Att 

transkribera inspelning till skrift menar Bjørndal (2005) är givande för att få en tydlig bild av 

empirin. Dock är det som författaren framför ett tidskrävande verktyg och ett alternativ är då 

att transkribera de mest betydelsefulla sekvenserna. Detta gjorde vi genom att endast välja ut 

de delar som hade koppling till studiens syfte och forskningsfråga. Som Tiller (2009) 

framhäver ska forskningsfrågan vara i fokus under hela processen, för att ha möjlighet att 

besvara den. Även Rennstam och Wästerfors (2011) betonar vikten av att kunna reducera 

empiri och ta med det mest väsentliga.  

 

Efter transkriberingen påbörjades kodningsprocessen som innebär att empirin bryts ner i 

element och namnges i kategorier (Bryman, 2011). I analysarbetet användes på detta sätt en 

kvalitativ innehållsanalys då mönster och kategorier identifierades utifrån empirin (ibid.). 

Innehållsanalysen var riktad och deduktiv till sin karaktär eftersom analysen förhöll sig till 

tidigare teorier (Hsieh & Shannon, 2005). Som nämnts ovan utgick vi under analysen från 

tidigare definitioner av läsförståelse för att få förståelse för empirin, men dessa användes inte 

som förutbestämda kategorier utan endast som stöd vid konstruerandet av dem. 

Kodningsprocessen inleddes med att all transkription lästes igenom för att få en överskådlig 

bild av empirin. Därefter lästes transkriptionen återigen och då användes 

överstrykningspennor i olika färger för att underlätta sökandet efter mönster, vilket Bjørndal 

(2005) framhäver som ett stöd vid analys. Detta innebär att delar ur empirin som ansågs ha 

koppling med varandra markerades med samma färg och de olika färgerna synliggjorde 

således mönster av olika slag. Därefter skrev vi kommentarer vid varje färgmarkering för att 

förtydliga innehållet i de olika delarna som markerats samt för att hitta skillnader i de delar 

som markerats med samma färg. Kommentarerna var även till hjälp för konstruerandet av 

kategorierna. Efter att kommentarerna skapats granskade vi dem noggrant och samtalade om 

möjliga kategorinamn. Efter ett antal omprövningar skapades fyra kategorier, vilka 

presenteras i resultatet. Dessa kategorier har ett innehåll som överensstämmer med tidigare 

definitioner av läsförståelse men kategorinamnen är formulerade utifrån innehållet i empirin.  

 

När kategorierna var skapade reducerades materialet eftersom det inte är möjligt att inkludera 

allt i ett resultat (Rennstam & Wästerfors, 2011). Eftersom materialet innehöll ett flertal 

liknande sekvenser avseende samma kategori valdes inte allt ut till resultatpresentationen, 

utan endast det som vi ansåg tydligast utmärkte de olika kategorierna. Genom denna 

reducering var vår förhoppning att skapa en helhet över den fullständiga empirin. En 

argumentation för varför de olika utdragen är representerade under respektive kategori 

framförs i resultatdelen. Som Rennstam och Wästerfors framför är det viktigt att argumentera 

för sitt material. För att få en översikt över kategoriseringen av de olika utdragen har en 

analystabell skapats (bilaga E1-E3). Dock visar tabellen endast kategoriseringen av de utdrag 

som inkluderats i resultatet av den anledningen att de övriga inte berörs där.  

Trovärdighet 
Vid forskning är validitet ett viktigt begrepp att ta hänsyn till och lyfta fram (Anderson, Herr 

& Nihlen, 2007). Som författarna framför handlar validitet om studiens trovärdighet. I 
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följande avsnitt beskrivs studiens trovärdighet där vi delvis anknyter till validitetsbegrepp 

som är kopplande till aktionsforskning.  

 

Genom att samtliga parter varit involverade i processen och att deras perspektiv tagits i 

beaktande har hänsyn tagits till kriteriet demokratisk validitet (Anderson et al., 2007). 

Pedagogerna var delaktiga genom att vi tillsammans identifierade ett utvecklingsområde. 

Dessutom valdes boken och gruppkonstellationerna inför boksamtalen tillsammans. Vidare 

gjordes en tankekarta med eleverna över deras förkunskaper och önskemål för undervisningen 

och på detta sätt involverades även de i aktionsforskningen. Under processen har vi dessutom 

tillsammans med pedagoger och elever reflekterat och analyserat över empirin, vilket är 

fördelaktigt för trovärdigheten. Med fler personers iakttagelser och reflektioner kan en mer 

fullständig och riktigare bild av praktiken skapas (Bjørndal, 2005). Trots att vi tillsammans 

reflekterat har vi forskare haft det slutgiltiga ansvaret vid analysarbetet. Eftersom samtliga 

aktörer fått möjlighet att delta i diskussioner angående forskningen har även den dialogiska 

validiteten tagits i beaktande (Anderson et al., 2007). Att samtliga parter varit delaktiga under 

forskningen anser vi är betydelsefullt eftersom aktionsforskning är en demokratisk ansats 

(ibid.). 

 

För att säkerställa att studien har stringens och har med väsentliga delar har vi under hela 

processen granskat och ifrågasatt arbetets innehåll i förhållande till studiens syfte och 

frågeställning, vilket enligt Denscombe (2009) styrker trovärdigheten. Till forskningen har 

dessutom en ansats, datainsamlingsmetod samt analysmetod använts som tillsammans gett 

möjlighet att besvara forskningsfrågan. Som Anderson et al. (2007) framhäver är stringens i 

forskning en viktig aspekt att ta hänsyn till avseende studiens trovärdighet och detta menar 

författarna tyder på processvaliditet. Att vi under analysen använde färgpennor för att 

åskådliggöra mönster och finna kategorier anser vi dessutom var till hjälp för att få ett pålitligt 

resultat. Hade denna analysmetod inte använts hade det varit svårt att få syn på de likheter och 

skillnader som uppmärksammats ur empirin, vilket vi menar hade påverkat resultatet negativt. 

Det var även givande för resultatet att använda video som dokumentationsform eftersom vi 

kunde gå tillbaka och granska empirin noggrant. Samtidigt är vi medvetna om att 

videoinspelning som verktyg till viss del kan ha påverkat trovärdigheten. Som Bjørndal 

(2005) poängterar ger denna dokumentationsform inte en sann kopia av verkligheten då den 

endast är en representation av verkligheten och som vi därefter tolkar. Dessutom framför 

författaren att det lätt kan bli en konstlad situation eftersom aktörerna inte är vana vid att 

filmas. Dock uppmärksammades det inte utåt att eleverna påverkades av kameran, vilket dels 

kan bero på kamerans placering men även att de var medvetna om syftet med inspelningen. 

 

Som nämnts ovan har vi tolkat empirin och detta innebär att elevernas röster framställts 

utifrån våra tolkningar och urval. Samtidigt har ambitionen varit att framställa elevernas 

röster så trovärdigt som möjligt. Relevant empiri som stämmer överens med forskningsfrågan 

redovisas genom bland annat citat i resultatet. Genom att citat synliggörs kan läsaren enligt 

Denscombe (2009) göra en egen tolkning av resultatet samt värdera om våra antaganden är 

rimliga. För att styrka trovärdigheten har en analystabell gjorts (bilaga E1-E3) där det visas 

hur elevernas uttalanden lett fram till kategorier. Viktigt att påpeka är även att andra faktorer i 

elevernas omgivning kan ha påverkat resultatet, exempelvis om de haft en mindre bra dag. 

Dessutom finns det möjlighet att eleverna besatt mer förståelse för det lästa än vad som 

uppvisades. Detta framgår inte i resultatet eftersom vi endast har kunnat inkludera det som 

synliggjorts. Att vi endast kunnat inkludera den visade läsförståelsen är förenligt med vår 

teoretiska utgångspunkt. Som Säljö (2001) framför utifrån en sociokulturell bemärkelse går 

det inte att avläsa vad en individ tänker utan endast hur hen handlar. Författaren poängterar att 
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det som sägs inte är en extern version av det som finns i tankarna, utan det är ett försök att 

kommunicera på ett sätt som passar in i den sociala kontexten. Dessutom tar Säljö (2000) upp 

att elevers handlingar är situerade och måste förstås i relation till kontexten, vilket innebär att 

resultatet även hade kunnat se annorlunda ut om studien utförts i en annan miljö.  

 

Något som även är viktigt att nämna avseende trovärdigheten är stödfrågorna som 

formulerades innan genomförandet. Det finns en risk att dessa frågor kan ha påverkat 

resultatet eftersom vi genom frågorna kunde få syn på olika sätt att visa läsförståelse. Hade 

dessa frågor inte använts hade vi eventuellt inte kunnat uppmärksamma all läsförståelse 

eleverna uppvisade. Å andra sidan behövdes frågorna för att få igång ett samtal eftersom 

eleverna, som tidigare nämnts, inte var vana vid arbetssättet.  

 

Aktionsforskningsspiralen har under denna forskning inte följts fullt ut och detta motstrider 

det som Anderson et al. (2007) benämner som resultatvaliditet. Som författarna framför är det 

inte tillräckligt att endast identifiera ett problem och finna en lösning utan syftet är även att 

forskningen leder till en utveckling av verksamheten. Eftersom forskningen pågått under en 

kortare period har vi inte kunnat följa upp problemet i verksamheterna och har således inte 

kunnat se om förändringen lett till utveckling. Däremot är förhoppningen att pedagogerna 

arbetar vidare med boksamtal för att se om implementerandet av det nya arbetssättet bidrar till 

utveckling av elevernas läsförståelse. Samtidigt är det ofta pedagoger ser skolutveckling som 

något avskilt från vardagsverksamheten och därför prioriterar bort det (Scherp, 2011).  

 

Under forskningen har vi haft olika roller, vilket Hansson (2003) beskriver som en 

problematik med aktionsforskning eftersom de olika rollerna kan upplevas otydliga. Docherty 

(1976, refererad i Hansson, 2003) har upptäckt sju olika roller som en aktionsforskare kan ha: 

försäljare, pådrivare, advokat, konsult, samtalspartner, rapportör och forskare. Vi anser att vi 

har intagit flera av dessa roller. Rollen som försäljare intog vi när vi skulle saluföra boksamtal 

till pedagogerna. Samtidigt var det ett gemensamt beslut som togs men det var vi som 

framförde idén om boksamtal, vilket vi anser tyder på att försäljarrollen använts. Pådrivaren 

intog vi under genomförandet i praktiken då vi drivit forskningen framåt och försökt få 

eleverna att bibehålla intresset under processen. Under hela genomförandet har vi även agerat 

samtalspartners med involverade aktörer. Slutligen har forskarrollen intagits vid arbetet med 

dokumentation, transkribering och analys. Under boksamtalen upplevdes rollerna särskilt 

problematiska då vi hade rollen som både samtalspartner och forskare. Detta synliggjordes då 

eleverna förhöll sig nära våra frågor, vilket kan tyda på en osäkerhet och rädsla för att säga 

fel. Samtidigt var vi noga med att poängtera för dem att de var fria att uttrycka sig och att de 

inte behövde be om tillåtelse innan.  

 

Slutligen vill vi poängtera att aktionsforskning som ansats kan ha betydelse för studiens 

externa validitet, det vill säga om resultatet går att generaliseras till andra verksamheter 

(Anderson et al., 2007). Som Rönnerman (2012) framhäver kan aktionsforskning ses som 

alltför praktikbunden och att den därför är svår att generalisera till andra kontexter. Samtidigt 

tydliggör författaren att andra verksamheter både kan inspireras och ta hjälp av sådan 

forskning till eget arbete, vilket är vår förhoppning med denna studie. Även Folkesson (2012) 

framför att det finns möjlighet till överförbarhet men att det är upp till mottagaren att avgöra 

om studien går att generaliseras till den egna praktiken. Genom vår forskning har vi fått insyn 

i två praktiker och kan därför inte säkerhetsställa att resultatet överensstämmer med alla 

verksamheter. Vidare har boksamtalen grundats på endast en bok och även detta menar vi kan 

ha betydelse för resultatets externa validitet. Samtidigt ger resultatet en tydlig bild av hur 

läsförståelse kan synliggöras under boksamtal med elever i årskurs två. Dessutom valdes inte 
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en specifik elevgrupp till studien utan samtliga elever med dess skilda förutsättningar deltog, 

vilket vi anser styrker den externa validiteten.  

Etiska aspekter 
Under hela forskningsprocessen har vi haft en etisk medvetenhet i syfte att visa respekt för 

aktörerna. Hällström (2006) framför att det är av särskild vikt att fundera över etik när 

forskning berör barn eftersom de sällan är medvetna om vad forskning innebär. Under 

forskningen har vi utgått från vetenskapsrådets etiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (vetenskapsrådet, u.å.). Hänsyn 

togs till informations- och samtyckeskravet genom att vi i tidigt skede skickade ut ett brev till 

berörda föräldrar, där de fick information om aktionsforskningen samt en förfrågan om deras 

barn fick delta i studien (Bilaga F). Vidare tydliggjordes även för eleverna att de inte behövde 

delta samt att de hade rätt att avbryta sin medverkan under processen. Genom att det 

insamlade materialet endast har använts till forskningsändamålet har dessutom 

nyttjandekravet tagits i beaktande. Under forskningen försäkrades även aktörerna 

konfidentialitet genom att vi dolde personliga uppgifter. I studien har vi därför valt att inte 

presentera de verkliga namnen utan använt fiktiva namn. Vidare har empirin förvarats på ett 

USB under processen så att inte obehöriga kunde komma åt den. Slutligen vill vi påpeka att 

all empiri kommer förstöras efter avslutad examination, vilket även tydliggjorts för samtliga 

aktörer i forskningen. Som Bjørndal (2005) framhäver är även detta viktigt att göra utifrån ett 

etiskt perspektiv.  

 

Med tanke på att videodokumentation använts i studien var vi extra noggranna angående 

etiken både innan och under genomförandet. Som Bjørndal betonar (2005) kräver denna form 

av dokumentation särskild uppmärksamhet avseende etiska frågeställningar eftersom den är 

mer närgången än andra insamlingsmetoder. Som nämnts ovan poängterade vi för eleverna att 

det var frivilligt att delta och detta upprepades även ett flertal gånger under processen. Under 

introduktionen inför forskningen tydliggjordes dessutom syftet med inspelningen och att 

kameran inte skulle vara riktad mot en viss person. Att sätta upp och diskutera etiska 

spelregler innan en forskning påbörjas samt att följa upp dessa under genomförandet menar 

Tiller (2009) är viktigt.  

Resultat och analys  
I detta avsnitt presenteras resultatet i form av de fyra kategorier som analysen utmynnat i, 

vilka synliggör hur eleverna visade läsförståelse under boksamtalen. Dessa kategorier är 

följande: läsförståelse genom att besvara faktafrågor, läsförståelse genom att göra 

inferenser, läsförståelse genom att associera till egna erfarenheter samt läsförståelse genom 

att ställa frågor. Resultatet kommer framföras i form av en beskrivande text i kombination 

med citat, där ovanstående kategorier används som underrubriker. I samband med 

resultatpresentationen görs dessutom en analys av materialet med förhoppning att synliggöra 

våra kopplingar och slutsatser. Viktigt att nämna är även att vi tidigare benämnts som 

forskare, men fortsättningsvis namnger vi oss som pedagoger eftersom det är vi som lett 

boksamtalen.  

 

I tabellen nedan framförs en beskrivning av vad de olika kategorierna betyder i syfte att ge en 
översikt samt åskådliggöra skillnader mellan kategorierna. Mer utförliga beskrivningar av 

kategoriernas innehåll görs i följande resultat.  
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Tabell 1. Kategoritabell med beskrivning av resultatets kategorier 
Läsförståelse genom att 

besvara faktafrågor 

Eleverna visade förståelse för det lästa genom att de kunde besvara frågor 

vars svar explicit stod i texten 

Läsförståelse genom att 

göra inferenser 

Eleverna visade förståelse för sådant som implicit stod i texten genom att 

tolka och dra slutsatser 

Läsförståelse genom att 

associera till egna 

erfarenheter 

Eleverna visade förståelse för det lästa genom att de kunde relatera det 

lästa till sitt eget liv 

Läsförståelse genom att 

ställa frågor 

Eleverna visade förståelse för vad de läst genom att de ställde egna frågor 

baserat på bokens innehåll 

 

Läsförståelse genom att besvara faktafrågor 
I analysen framkom det att flera elever visade förståelse för det lästa genom att de kunde 

besvara frågor vars svar var uttryckt i boken. I analysen framgår det att flertalet elever var 

medvetna om karaktärernas namn då de använde dessa både under och efter läsningen. Detta 

innebär att de hade tagit till sig kunskap om vilka personer som följts i berättelsen, vilket stod 

uttryckt i texten. Vidare var det elever som, under samtliga boksamtal, kunde återberätta 

vilket verktyg karaktärerna Anna och Oliver använde för att ta sig ur sophinken som de trillat 

ner i. Efter läsningen kunde de beskriva hur barnen med hjälp av ett äggskal skar hål i hinken 

och löste situationen. Eftersom även detta var information som var framförd i texten var det 

en faktafråga som besvarades. 

 

Analysen visar även att det var elever som var medvetna om vad karaktärerna i boken sagt 

och för att exemplifiera detta har följande citat valts ut. 

 
Pedagog: Minns ni vad Oliver sa att all mat hamnar när man slänger den? 

Alla: Soptippen!  

 

Som synliggörs ovan var det inga tveksamheter om att Oliver sagt att maten som slängs 

hamnar på soptippen. Å andra sidan kan det hända att eleverna framförde svaret utifrån egna 

erfarenheter av vad man gör med mat som slängs. Detta går inte att avläsa men eftersom 

faktan stod i boken anser vi att det är rimligt att eleverna baserade sina svar utifrån det lästa.  

 

Ytterligare information som flera elever hade kunskap om var vilken pajsort Oliver och Olle 

åt i berättelsen. Efter läsningen var de inte enbart medvetna om att pojkarna hade ätit paj utan 

de kunde även beskriva vilken sorts paj. Samtidigt var det flera som upprepade vad 

kamraterna sagt, vilket synliggörs i följande utdrag. 

 
Pedagog: Kommer ni ihåg vad det var för paj de åt? 

Adam: Äppelpaj. 

Moa och Anna: Aa, äppelpaj! 

 

I citatet kan vi se att Moa och Anna upprepade vad Adam sagt och således är det svårt att 

avgöra om flickorna besatt kunskapen eller inte. Som synliggörs i utdraget kom även 

elevernas förståelse för pajsorten till uttryck efter pedagogens fråga. Analysen visar att 

eleverna under en del boksamtal, likt ovan, uttryckte att karaktärerna hade ätit äppelpaj först 
efter ställd fråga från pedagogen men i andra uttrycktes kunskapen spontant. Å andra sidan 

synliggjordes inga tveksamheter i något av boksamtalen angående pajsorten.  

 

Sammanfattningsvis visade flera elever läsförståelse genom att besvara faktafrågor. 

Anledningen till att vi benämnt dessa frågor som faktafrågor har sin grund i att svaren explicit 

stod i texten. Förmågan att kunna besvara faktafrågor anser vi tyder på en medvetenhet om 
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vad som lästs. I ovanstående text synliggörs dessutom att flera av faktafrågorna som 

besvarades berörde detaljer i boken, vilket indikerar att eleverna varit uppmärksamma under 

läsningen.  

Läsförståelse genom att göra inferenser 
Analysen visar att det var elever som uppvisade läsförståelse genom att göra inferenser, vilka 

var både framåtriktade och bakåtriktade. När eleverna skulle förutspå bokens handling utifrån 

framsidan synliggjordes framåtriktade inferenser. För att illustrera detta har följande utdrag 

valts ut.   

 
Pedagog: Som ni ser så heter boken rätt ner i soporna. Vad tror ni att boken 

kommer handla om utifrån namnet på boken och bilden på framsidan?  

Anna: Att de hamnar ner i soporna och de är små [elev tittar på framsidan]. 

Adam: Ja de är små annars skulle inte apelsinen vara så stor [elev pekar på 

bilden i boken]. 

Moa: Ja sen händer något spännande [elev tittar på framsidan]. 

Anna: Aa de kommer hamna i soporna och så vet de inte hur de ska komma ut 

[elev tittar på framsidan]. 

Maja: De kommer komma ut någon gång, typ hitta någon utväg [elev tittar på 

framsidan]. 

Anna: Aa och hjälpa varandra ut [elev tittar på framsidan]. 

  

 

Utifrån framsidan förde eleverna resonemang om vad som skulle hända i boken, där de tog 

hjälp av bilden och titeln för att styrka sina antaganden. På detta sätt menar vi att eleverna 

uppvisade förståelse för vad boken kommer handla om. Hade de endast gjort grundlösa 

hypoteser hade det däremot inte varit en inferens eftersom koppling till boken saknats. Som 

framgår ovan byggde eleverna dessutom sina antaganden på varandras idéer, vilket även 

framkom under de andra boksamtalen.  
 

Ett annat tillfälle beträffande framåtriktade inferenser var när eleverna under högläsningen 

förutspådde vem det var som plötsligt dök upp i boken. Vid denna situation var det flera 

elever, under samtliga boksamtal, som visade förmåga att göra en inferens. Nedan presenteras 

ett utdrag för att åskådliggöra detta. 

 
Pedagog: Vem tror ni det är som kommer? 

My: Deras föräldrar. 

Amanda: Eller sopgubben kanske. 

Jack: Eller mamman.  

Pedagog: Varför var det mamman då? 

Jack: För det var bara mamman som var med, kolla här [elev pekar på bilden på första sidan i boken som 

visar vilka personer som finns med i berättelsen]. 

Emmi: Olle kan det faktiskt också vara då ju [elev tittar på bilden i boken]. 

 

I ovanstående sekvens kan vi se att Jack utifrån förkunskaper från det lästa förutsatte att det 

var mamman som kom. Emmi ifrågasatte däremot Jack då även hon utifrån det lästa menade 

att det också kunde varit Olle. Analysen visar att både Jack och Emmi tagit till sig kunskaper 

under läsningen då deras teorier baserades på dessa. I utdraget synliggörs även att pedagogens 

följdfråga fick Jack att ge en utvecklad förklaring. Hade följdfrågan inte ställts hade det varit 

svårt att avläsa om Jack endast gissade eller om han drog slutsatsen utifrån boken. Sekvensen 

ovan ger även indikation om att elever kan lära av varandra genom att höra varandras tankar. 

Som framgår i citatet synliggjordes inte Amandas och Mys förståelse för det lästa eftersom de 

inte baserade sina hypoteser på bokens innehåll, men genom Jack och Emmi fick de möjlighet 

att ta till sig kunskap om situationen. 

 

Figur 1. Framsidan på boken: Rätt 

ner i soporna, Ur Uppdrag X, 

Sanoma Utbildning (Harvey, 2013). 
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I analysen synliggörs även, som framförts ovan, att bakåtriktade inferenser gjordes. I boken 

fanns en bild som visar att Oliver var sur där bokens budskap var att förmedla att detta 

berodde på att han fått en mindre pajbit i förhållande till sin kompis Olle. När eleverna skulle 

beskriva varför Oliver såg sur ut uttryckte flertalet, utifrån bilden, att det berodde på att han 

fått mindre paj. I denna situation visade de förmåga att förstå sådant som implicit stod i texten 

och på detta sätt gjordes en inferens. Hade orsaken till händelsen varit beskriven i boken hade 

detta istället kategoriserats som en faktafråga. Avseende situationen ovan fanns det däremot 

elever som inte visade förståelse för orsaken, vilket illustreras genom följande utdrag.  

 
Pedagog: Om ni tittar på Oliver, som har röd tröja, varför ser han så ledsen eller arg ut? 

Elin: Han kanske inte gillar paj. 

Astrid: Det är nog inte så gott tycker han. 

Erik: Nej det är för att han fick en mindre bit ju [pekar på bilden]. 

Juni: Ja, det ser man ju på bilden där [pekar på bilden]. 

Elin: Ja så är det nog. 

Pedagog: Vad tror du Adam? 

Adam: För att han fick en mindre bit. 

 

Som framgår ovan kan vi se att Elin och Astrid inte visade förståelse för situationen, men 

efter att ha hört Erik och Junis beskrivningar fick Elin förståelse för orsaken till händelsen. 

Astrid gav dock ingen återkoppling på kamraternas förklaringar och således är det svårt att 

avgöra om hon förstod. Även under de andra boksamtalen fanns det elever som inte 

uppvisade förståelse för sekvensen men fick genom kamraterna förståelse. Detta 

synliggjordes då de likt Elin ändrade uppfattning efter att någon annan förklarat. Som framgår 

ovan var det även en elev som var passiv och inte spontant uttryckte sina tankar, men genom 

att pedagogen involverade eleven i samtalet synliggjordes hans förståelse för innehållet. Å 

andra sidan är det svårt att avläsa om han besatt kunskapen eller inte då han eventuellt 

upprepade vad kamraterna sagt. Att elever var passiva och inbjöds till dialog med hjälp av 

pedagogen inträffade även under de andra boksamtalen avseende samma sekvens. 

 

En bakåtriktad inferens kom även till uttryck då flera elever kunde beskriva hur Anna och 

Oliver blev små samt varför de ville krympa. Utan en tydlig förklaring i boken drog de 

slutsatsen att karaktärerna krympte med hjälp av sina klockor vilket resulterade i att de inte 

orkade äta lika mycket paj. Vidare var de överens om att de ville bli mindre i syfte att kunna 

äta mer. I boken gavs ledtrådar genom både bild och text och troligtvis använde eleverna 

dessa för komma fram till svaren. Ovanstående inferens framkommer tydligt genom Stinas 

beskrivning. 

 
Stina: Det var bara en bit kvar så när de tryckte på klockorna så blev de mindre och biten större och då 

fick de mer paj och det ville de ju ha. Sen orkade de inte äta upp allt ändå för de var ju så små. 

 

I citatet ser vi att Stina visade medvetenhet om både hur och varför barnen krympte. Som 

även framgår gav Stina en utförlig förklaring i kronologisk ordning vilket vi anser tyder på 

förståelse för hela situationen. Som nämnts tidigare var det inte endast Stina som lyckades 
göra denna inferens utan flera elever hade kunskap om händelsen. Dock gavs en del mindre 

distinkta förklaringar, men med hjälp av följdfrågor från pedagogen framfördes mer utförliga 

svar. 
 

Likaså när eleverna förklarade varför Olivers mamma kastade pajbiten i soptunnan visade 

flera förmåga att göra en bakåtriktad inferens.  
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Ammie: Jag tror bara hon trodde att barnen var borta så tänkte hon att ingen skulle äta på den mer och då 

slängde hon den. 

Algot: Hon tyckte också att det var slöseri för ingen åt den. 

Ammie: Fast egentligen är det ju slöseri att slänga den också, man kunde gett den till något djur eller 

något. 

 

Av utdraget kan vi avläsa att Ammie och Algot hade förståelse för händelsen eftersom de var 

medvetna om att mamman slängt pajbiten på grund av att ingen åt den och att det således inte 

fanns någon anledning att låta den stå kvar på bordet. Detta hade eleverna kunskap om trots 

att orsaken inte stod uttryckt i texten. Analysen visar att även flera av de andra eleverna hade 

förståelse för denna sekvens i boken. Samtidigt som eleverna förstod orsaken till händelsen 

var det dessutom en del som var kritiska och ifrågasatte mammans agerande, exempelvis 

Ammie som synliggörs i citatet ovan. 

 

Sammanfattningsvis visar analysen att det var elever som uppvisade läsförståelse genom att 

göra framåtriktade och bakåtriktade inferenser. Tillskillnad från den första kategorin, 

läsförståelse genom att besvara faktafrågor, innebär detta att eleverna förstod sådant som 

implicit stod i texten genom att tolka och dra slutsatser. När eleverna gjorde framåtriktade 

inferenser kunde de förutspå vad som skulle hända i boken. De bakåtriktade inferenserna 

innebär istället att de drog slutsatser eller kom fram till förklaringar utifrån sådant som inte 

var framskrivet, exempelvis varför något inträffat. Båda formerna av inferenser anser vi tyder 

på läsförståelse, då eleverna visade förståelse för innehåll i boken som inte explicit framgått.  

Läsförståelse genom att associera till egna erfarenheter 
I analysen framkom det att flera elever visade förståelse för det lästa genom förmågan att 

relatera innehållet i boken till egna erfarenheter. En association kom till uttryck under 

högläsningen när karaktärerna talade om soptippen.  

 
Pedagog: Vi måste härifrån, annars hamnar vi också på soptippen! [högläsning]. 

Amanda: Där var vi igår jag, mamma och Elise och slängde massa saker. 

 

I citatet kan vi se att Amanda under högläsningen gjorde en spontan association genom att 

hon kopplade en specifik händelse i boken till en egen upplevelse. Detta tyder på att hon hade 

förmåga att se samband mellan bokens innehåll och sitt eget liv. Vidare synliggjordes hennes 

förståelse för vad som hände i boken eftersom hon var medveten om vad en soptipp var för 

något. Å andra sidan hade hon kunnat besitta denna kunskap ändå, men via inslaget 

synliggjordes förståelsen. Av analysen kan vi avläsa att det var fler elever än Amanda som 

relaterade det lästa till egna upplevelser men det inträffade sällan spontant under 

högläsningen, tillskillnad från Amandas association.   

 

Beträffande händelsen i boken när karaktärerna krympte med hjälp av sina klockor relaterade 

elever även här till egna erfarenheter och detta utifrån deras kunskap om världen. Under 

samtliga boksamtal fördes en diskussion om rimligheten att krympa där flertalet var överens 

om att denna möjlighet inte finns i verkligheten. Analysen visar att associationen dels 

inträffade spontant under högläsningen men oftast efter fråga från pedagogen. För att 

åskådliggöra associationen har följande samtalssekvens valts ut:  

 
Pedagog: Är det rimligt att man kan krympa sig och bli så liten? 

Alla: Nej! 

Pedagog: Varför inte?  

Linda: Så kan man inte göra i verkligheten. 

Albin: Det är bara fantasi.  

Isa: Man kan inte krympa bara växa ju.  
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Albin: Ja för om man äter bra mat, typ grönsaker, då kan man bli större och större. 

Isa: Och starkare. 

 

Som synliggörs ovan ansåg eleverna att det inte är möjligt att krympa i verkligheten utan att 

man endast kan växa. För att kunna dra denna slutsats menar vi att det krävs medvetenhet om 

relationen mellan fantasi och verklighet, vilket eleverna uppvisade. Troligtvis beror deras 

slutsats på att de själva upplevt att människor kan växa men inte krympa. Eftersom de visade 

medveten om att boken byggde på fantasi menar vi att de på så sätt uppvisade förståelse för 

boken i sin helhet. Samtidigt kan frågan avseende rimligheten att krympa även ses ur andra 

perspektiv, men att förståelse för det lästa ändå synliggörs. Detta illustreras tydligt genom 

Dennis resonemang nedan: 
 

Dennis: Jo, när man är gammal så kan man typ krympa, det vet jag. 

Jack: Fast man kan ju inte krympa med en klocka. 

Dennis: Nej, det är bara i fantasin men min mormor har blivit liten nu.  

 

Av citatet kan vi avläsa att Dennis var väl medveten om att en klocka inte kan få människor 

att krympa och således indikerar uttalandet på att han besatt kunskap om att boken var 

baserad på fantasi. Samtidigt framförde han att människor kan krympa när de blir äldre, där 

han relaterade till sin mormor som blivit mindre. Dennis uttalande tyder på att han hade 

förmåga att se situationen, rimligheten att krympa, ur olika perspektiv. 

 

En annan association som uppmärksammades i analysen var då några elever ifrågasatte varför 

mamman i boken slängde pajen när den stod på bordet. Som tidigare nämnts berodde detta på 

att den stod övergiven på bordet och att det därför inte fanns någon anledning till att spara 

den. Detta var flera elever medvetna om men samtidigt ansåg en del av dessa elever att det 

vore bättre att spara pajbiten istället för att slänga den. I följande citat visas ett inslag 

avseende mammans agerande. 

 
Pedagog: Vilket slöseri sa mamman och så slängde hon pajbiten [högläsning].  

Moa: Aa, fast det blir ju slöseri och kasta den också, varför sparade hon inte den? 

 

Som framgår ovan ifrågasatte Moa händelsen som inträffade i boken och detta troligtvis 

utifrån sin erfarenhet av vad man gör med mat som blir över. Hennes ifrågasättande tyder på 

en medvetenhet om vad som stått i texten eftersom det krävs vetskap om vad mamman gjort 

med pajbiten för att kunna göra ifrågasättandet. Vi tolkar Moas uttalande som att hon inte 

brukar slänga mat hemma utan istället spara den. Å andra sidan hade hennes ifrågasättande 

även kunnat grundas på kunskap som erhållits på andra sätt, exempelvis genom reklam eller 

undervisning i skolan. Frågan eleven ställde var inte specifikt anknuten till bokens innehåll 

utan mer, som framgår ovan, till hennes livserfarenhet. Hade frågan istället baserats på 

kunskaper som inskaffats under läsningen hade den kategoriserats som läsförståelse genom att 

ställa frågor.  

 

Analysen visar även att elevers läsförståelse synliggjordes när pedagogen frågade hur de 

trodde att Anna och Oliver kände sig i soptunnan, varpå de förde resonemang om detta utifrån 
egna erfarenheter. Detta inträffade under samtliga boksamtal men exemplifieras genom 

följande utdrag.  

 
Pedagog: Hur tror ni Anna och Oliver kände sig när de hamnade i soptunnan? 

Sara: Rädda tror jag. 

Simon: Ja, rädda var de nog. 

Pedagog: Varför kände de sig så då? 

Simon: För det var säkert mörkt och luktade inte gott.  
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Stina: Jag tror att de kände att de aldrig skulle komma ut och att det var äckligt där. Det var slöseri med 

mat tycker jag. Vad tror du Pelle? 

Pelle: Äh jag vet inte, de kände sig nog inte bra i alla fall för det finns ju massa skräp där och då luktar 

det ju äckligt. 

 

I citatet kan vi se att eleverna visade förståelse för hur karaktärerna kan ha känt sig i 

soptunnan eftersom de var medvetna om att platsen inte var inbjudande. På detta sätt hade de 

troligtvis förståelse för varför Oliver och Anna inte ville vara kvar i soptunnan. Elevernas 

resonemang tyder på en förmåga att koppla situationen till sitt eget liv. Känslan att vara fast i 

en soptunna kan relateras till känslan att vara instängd på andra platser, vilket eleverna 

eventuellt besatt erfarenhet av. Å andra sidan behöver de inte ha upplevt något liknande själv 

utan exempelvis varit i kontakt med en bok eller film som de kunde koppla till situationen. 

Som synliggörs i utdraget var även pedagogen till hjälp under samtalssekvensen, då hen i 

form av ställd följdfråga fick eleverna att framföra mer utförliga svar. Vidare framgår det 

även att Pelle till en början var passiv och inte uttryckte sin åsikt men genom att kamraten 

Stina inbjöd till delaktighet synliggjordes även hans tankar om karaktärernas eventuella 

känslor. Samtidigt kan det vara svårt att avläsa om Pelles yttrande baserades på hans egna 

tankar eller om han endast upprepade vad kamraterna sagt.  

 

Sammanfattningsvis visade en del elever läsförståelse genom att associera det lästa till egna 

erfarenheter. Detta tyder på läsförståelse då vi menar att det krävs medvetenhet om innehållet 

i boken för att kunna genomföra denna koppling. Associationerna förekom främst utifrån 

pedagogens frågor men även spontant under läsningen. Vidare gjordes de både generellt 

utifrån elevernas kunskap om världen men även utifrån upplevelser som de varit med om. 

Läsförståelse genom att ställa frågor  
Analysen visar att det var några elever som ställde frågor till det lästa. En fråga som uppkom 

under högläsningen var varför Anna och Oliver inte gjorde sig större när de befann sig i 

sophinken. 
 

Pedagog: Vi kan försöka göra hål i påsen sa Anna, vilken bra idé sa Oliver [högläsning]. 

Anna: Varför gör de inte bara sig större istället? 

Maja: Aa, varför trycker de inte bara på sina klockor och blir stora? 

 

Som synliggörs ovan ifrågasatte Anna varför barnen inte gjorde sig större för att komma ur 

hinken. Maja instämde med Anna då hon tidigare i läsningen fått förståelse för att 

karaktärerna hade klockor som kunde få dem att växa. I denna situation använde båda 

eleverna sina förkunskaper och visade på så sätt förståelse för vad de hade läst. Samtidigt är 

det inte rimligt att få plats i en soptunna som människa, vilket eleverna inte visade 

medvetenhet om genom deras uttalande. Även under andra boksamtal ställdes samma fråga då 

några elever ifrågasatte barnens agerande.  

 

Analysen visar även att det, under ett boksamtal, var elever som var kritiska till bokens 

början.   

 
Ella: Varför hade de med att Oliver och Olle åt äppelpaj där i början egentligen? 

Ammie: Aa, egentligen är det bara onödigt. Jag tycker liksom inte boken skulle börjat så för de behöver 

man liksom inte veta. 

Ella: Nej, det behöver man inte.  

Pedagog: Varför behöver man inte det då? 

Ammie: För det spelar ingen roll för det som händer sen i boken. 
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Som synliggörs i citatet ifrågasatte Ella och Ammie bokens inledande text. Eleverna menade 

att denna text inte fyllde någon funktion för det fortsatta innehållet och de ansåg därför att den 

inte hade behövt existera. Detta inte enbart utifrån tyckande utan de hade argument för sina 

tankar. Inslaget som Ella och Ammie gjorde visar att de hade förståelse för bokens budskap 

och innehåll. Vidare vad som var väsentligt att ha med för att få förståelse för boken.  

 

I analysen framkom det även att en elev var kritisk till bokens avslutning. 

 
Milo: Varför slutar boken så? Varför får man inte se när barnen blir större? 

 

Av Milos uttalande kan vi avläsa att han efterfrågade ett annat avslut eftersom det fortfarande 

fanns olösta delar kvar. Frågan eleven ställde anser vi tyder på en medvetenhet om att boken 

hade en fortsättning. För att kunna ställa denna fråga menar vi att det krävs förståelse för att 

barnen blivit små, vilket Milo visade. Å andra sidan hade Milo eventuellt inte full förståelse 

för bokens slut eftersom han inte på egen hand kunde åstadkomma en slutsats avseende 

bokens fortsättning utan sökte bekräftelse hos kamraterna och pedagogen.  

 

Sammanfattningsvis var det ett par elever som visade läsförståelse genom att de, både under 

och efter läsningen, ställde frågor till boken utifrån förkunskaper som inskaffats under 

läsningen. Eftersom frågorna eleverna ställde baserades på det lästa framgick förståelse för 

innehåll i boken. 

Sammanfattning 
Under boksamtalen visade eleverna läsförståelse på olika sätt. Av resultatet kan vi se att det 

fanns elever som hade förmåga att återberätta information som stått utskrivet i boken. Vidare 

synliggjordes förmågan att förstå sådant som implicit stod i texten. Dessutom visade ett flertal 

elever förståelse för boken genom att de kunde relatera innehållet till egna erfarenheter. Detta 

innebär, tillskillnad från det som nämnts ovan, att de kunde distansera sig från det lästa. 

Slutligen var det även en del elever som ställde sig kritiska till bokens innehåll genom 

ifrågasättande och även på detta sätt synliggjordes läsförståelse. 

Diskussion 
Syftet med studien var att bidra med kunskap om boksamtal som ett arbetssätt för bearbetning 

av skönlitteratur. Utifrån syftet ställdes följande forskningsfråga: Hur visar elever i årskurs 

två läsförståelse under lärarledda boksamtal utifrån skönlitteratur? Studiens centrala slutsats 

är att dialogen under boksamtalen var betydelsefull då den bidrog till en djupare diskussion 

om bokens innehåll samt var till hjälp för att reda ut oklarheter i texten. Resultatet visar att 

läsförståelse synliggjordes på olika sätt under boksamtalen, där framförallt pedagogens stöd- 

och följdfrågor uppmärksammades som betydelsefulla för den uppvisade läsförståelsen.  

 

Utifrån resultatet kan vi urskilja både en ytlig och djup textbaserad rörlighet som Liberg et al. 

(2010) talar om. Förmågan att besvara faktafrågor tyder på en ytlig textbaserad rörlighet 

eftersom eleverna då befann sig nära texten genom att återge information som stått utskrivet. 

Den djupa textbaserade rörligheten synliggjordes när eleverna gjorde inferenser eftersom de 

under dessa situationer var tvungna att fördjupa sig i texten och dra egna slutsatser. Som 
framgår i resultatet fanns det däremot elever som hade svårt att avläsa händelser där svaren 

inte var utskrivna. Vi kan se att kamraterna vid flera tillfällen hade betydelse under dessa 

situationer, då de genom sina förklaringar gav möjlighet till förståelse för innehållet. En del 

elever ändrade även uppfattning efter att det ”rätta” svaret framförts och här kan vi se att 

dessa elever inte enbart fick möjlighet till ökad förståelse utan att de fick förståelse för det 
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specifika innehållet. Att elevers föreställningar utvecklats genom utbyte av tankar synliggörs 

även i Jönssons (2007) studie. Utifrån det som framförts ovan kan vi se tendenser till att 

samtalet mellan kamrater kan ha stor betydelse för att åstadkomma en ökad förståelse för det 

lästa. Detta kan därför kopplas till Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen, zone 

of proximal development (Vygotskij, 1978). Som Vygotskij framför handlar denna 

utvecklingszon om att individer i samarbete med andra kan lära av varandra och på så sätt nå 

en högre kunskapsnivå. Vi ser dessutom att det inte enbart var de elever som behövde 

stöttning som hade fördel av boksamtalen utan även de som erhöll kunskap och förklarade för 

sina kamrater. Detta för att samtliga kan få syn på nya perspektiv genom att höra varandras 

tankar. Vidare anser vi likt Vygotskij (1978) att det även är ett lärande att förklara för någon 

annan eftersom detta kan resultera i att man själv får ökad förståelse.    

 

Resultatet visar att läsförståelse genom att ställa frågor var minst vanligt bland eleverna, då 

endast några elever uppvisade denna form av läsförståelse. Detta anger en begränsning av det 

som Liberg et al. (2010) benämner som interaktiv textrörlighet, vilket avser förmågan att 

ställa sig kritisk till en boks innehåll. En eventuell orsak till att denna textrörlighet var mindre 

vanlig kan bero på deras ovana i arbetssättet. Detta har tidigare visats i Palinscar och Browns 

(1984) studie där eleverna till en början var passiva och inte ställde några frågor till det lästa 

men att erfarenhet av arbetssättet bidrog till en högre samtalsnivå med fler ställda frågor. 

Även Jönsson (2007) har uppmärksammat en progression avseende den interaktiva 

textrörligheten då eleverna uppvisat ett alltmer kritisk förhållningssätt längre in i processen. 

Hade studien pågått under en längre tid menar vi utifrån detta att resultatet eventuellt hade 

omfattat fler kritiska frågor än i dagsläget. Viktigt att nämna är även att pedagogens 

stödfrågor kan ha påverkat att det var fler som visade läsförståelse på de andra sätten. Att 

ställa frågor till det lästa fick eleverna inget stöd för utan det var något som de endast 

uppmanades till att göra innan högläsningen påbörjades, då detta är en del som innefattas i 

samtalsmodellen reciprocal teaching (Palinscar & Brown, 1984). 

 

Som framgår i resultatet var det vanligt att eleverna visade förståelse för det lästa genom 

associationer till egna erfarenheter, främst utifrån pedagogens stödfrågor men även spontant. 

Detta visar tecken på det som Liberg et al. (2010) benämner som utåtriktad textrörlighet, 

vilket innebär att kunna relatera texten till tidigare kunskaper och erfarenheter. Att stiga ut ur 

texten och göra associationer till egna erfarenheter var mindre vanligt i Jönssons (2007) 

studie. Trots skillnader i resultatet har båda studierna utförts på elever i lågstadiet. Norlin 

(2013) och Eriksson (2002) visar däremot, likt vårt resultat, att eleverna haft lätt att relatera 

det lästa till egna erfarenheter. Dock synliggjordes det i Erikssons studie att eleverna ägnat 

mer fokus på erfarenheterna än på innehållet i boken. Detta var inget som framkom i denna 

studie vilket kan bero på pedagogens delaktighet då hen ledde samtalen. Däremot medverkade 

pedagogen även i Erikssons, men det framkommer inte på vilket sätt och därför är det svårt att 

avgöra om skillnaden kan bero på hur pedagogen var delaktig. Ytterligare en orsak till att 

studierna visar skilda resultat kan ha sin grund i att olika samtalsmodeller använts, då 

Erikssons utgick ifrån Chambers boksamtalsmodell.  

 

Studiens resultat visar att pedagogens delaktighet var av stor vikt för samtalens utfall. Detta 

dels genom stöd- och följdfrågor, vilket tidigare nämnts. Dessutom bidrog pedagogen till att 

alla elever blev muntligt aktiva. Betydelsen av pedagogens delaktighet har även Palinscar och 

Brown (1984) uppmärksammat då elever fått ökad förståelse för det lästa genom feedback 

och stöttning. Att pedagogen fungerar som stöd under boksamtal är även väsentligt för just 

samtalsmodellen reciprocal teaching i syfte att eleverna ska inhämta kunskap och få större 

förståelse för det lästa (ibid.). Utifrån resultatet kan vi se att pedagogens stödfrågor fick igång 
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diskussionerna som således gav eleverna möjlighet att uppvisa förståelse för det lästa. 

Följdfrågorna som användes fick i sin tur eleverna att tänka steget längre och uttrycka sin 

förståelse på ett mer utvecklat sätt. Resultatet visar att det i vissa situationer hade varit svårt 

att avläsa om eleverna förstått eller enbart gissat utan följdfrågan. Som stöd under boksamtal 

framhäver även Jönsson (2007) vikten av pedagogens frågor för att få eleverna att fördjupa 

sina tankar och tänka steget längre. Även Blum et al. (2010) påpekar vikten av stödfrågor för 

att främja diskussion och förståelse. Samtidigt visar vårt resultat att eleverna delvis blev 

hämmade av frågorna, vilket inte ovanstående studier belyser. Å andra sidan går det inte att 

avläsa vilka frågor som använts i studierna och i vilken mängd, vilket givetvis har betydelse 

för hur frågorna påverkar. Att eleverna blev hämmade av frågorna synliggjordes genom att de 

ofta förhöll sig nära pedagogens frågor och att det endast var några elever som inflikade 

spontant under läsningen samt ställde frågor till det lästa. Samtidigt kan detta, som tidigare 

nämnts, även bero på deras ovana i arbetssättet. 

 

Som framförts ovan var pedagogen dessutom till hjälp för att få samtliga elever muntligt 

aktiva och på detta sätt fick alla möjlighet att visa sin förståelse för det lästa. En kritisk aspekt 

under boksamtalen var att alla elever inte deltog lika aktivt, vilket kan bero på dels osäkerhet 

hos vissa elever då arbetssättet var nytt men även på en för stor samtalsgrupp. Dock fick 

samtliga elever, via pedagogen, möjlighet att komma till tals. Utifrån resultatet kan vi därför 

dra slutsatsen att pedagogens delaktighet under boksamtal kan vara givande både för att 

upptäcka men också för att åtgärda situationer då elever är mindre aktiva. Dessutom visar 

resultatet att det inte endast var pedagogen som skapade delaktighet utan vid ett tillfälle 

inbjöd en av eleverna sin kamrat till diskussion, vilket innebär att även elever kan främja 

deltagande under boksamtal. 

 

Utöver problematiken att en del elever var passiva visar resultatet även att det förekom 

upprepningar, då eleverna vid flera tillfällen upprepade vad någon annan sagt. På detta sätt är 

det är svårt att avgöra om de förstått det lästa eller inte. Å andra sidan menar vi att det är 

ovanligt att alla elever uttrycker sig samtidigt. Detta betyder således att eleverna som upprepat 

kan ha haft förståelse men att de inte uttryckte sig tillräckligt fort. Ovanstående problematik 

tyder på att det kan vara svårt att under boksamtal synliggöra varje specifik elevs 

läsförståelse. Samtidigt var studiens syfte inte att undersöka varje elevs läsförståelse. Med ett 

sådant syfte hade det varit mer givande att be eleverna enskilt läsa en text och svara på frågor 

om den. Genom denna studie har vi fått syn på olika sätt att uppvisa läsförståelse under 

boksamtal samt hur interaktionen under arbetssättet kan stödja elever i att uttrycka förståelse 

för det lästa.  

 

Utifrån studiens resultat kan vi se indikation på att det var betydelsefullt att bearbeta boken 

steg för steg, vilket är en grundläggande princip i reciprocal teaching (Palinscar & Brown, 

1984). Detta eftersom det, som tidigare framförts, fanns händelser i berättelsen som var 

svårbegripliga för en del elever och hade innehållet inte behandlats noggrant hade de 

eventuellt gått miste om förståelse för väsentliga delar i boken. Att bearbeta det lästa steg för 

steg har även tidigare uppmärksammats vid användandet av samtalsmodellen, då elever på 

detta sätt fått ökad förståelse för böckers innehåll (Reichenberg & Löfgren, 2014). Dock 

utgjordes denna studie av delvis ett läsförståelsetest där elevernas läsförståelse testades innan 

och efter processen. På detta sätt menar vi att det är svårt att sätta studierna i relation till 

varandra eftersom vi endast kan se tendenser till att arbetsupplägget varit positivt för en ökad 

förståelse.  
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I studien har högläsningen spelat en väsentlig roll eftersom boksamtalen bestod av högläsning 

i kombination med samtal. Högläsning har enligt Jönsson (2007) en positiv inverkan för 

elevers språkutveckling. Samtidigt framför Svensson (2011) att det är vanligt att högläsningen 

i skolan används som utfyllnad och inte fyller någon funktion. I studien har högläsningen haft 

ett tydligt syfte och det lästa sattes i ett sammanhang genom att vi samtalade om boken. 

Resultatet visar att samtliga elever uttryckte läsförståelse på ett eller flera sätt och detta menar 

vi kan bero på högläsningen i kombination med samtalet då boken bearbetades noggrant. 

Dessutom var det många av elevernas spontana inlägg som skedde under just högläsningen, 

vilket vi anser tyder på att högläsningen varit ett viktigt redskap under boksamtalen. Hade vi 

endast samtalat om boken efteråt finns en risk att den läsförståelse eleverna uttryckte under 

högläsningen hade gått obemärkt förbi. Vi ser även fördelar med högläsning i kombination 

med samtal gentemot enskild läsning eftersom det vid enskild finns en risk att en del elever 

missuppfattar innehållet och att de på så sätt mister förståelse för betydelsefulla sekvenser. 

Dock kan det vara så att det finns elever som bearbetar boken bättre enskilt, vilket är viktigt 

att ha i åtanke. Trots att elever är olika menar vi, likt Meyers et al. (1994) att läsningen bör 

sättas i ett sammanhang för att en kunskapsutveckling ska ske. Avseende högläsning är det 

även viktigt att upplysa om att det finns nackdelar med arbetssättet, såsom att elever kan ha 

svårt att koncentrera sig (Jönsson, 2007). Dock upplevdes inte detta i vår studie, vilket kan ha 

berott på att eleverna hade texten framför sig och att de således kunde följa med under 

läsningen. Å andra sidan menar vi att det finns en risk att elever fokuserar mer på den egna 

läsningen än på att lyssna till det höglästa om de har texten framför sig. Samtidigt var detta 

inget som synliggjordes och utifrån denna elevgrupp kan vi därför dra slutsatsen att det var 

positivt för eleverna att ha boken framför sig.  

 

Som tidigare nämnts visar resultaten från både PIRLS (Skolverket, 2012) och PISA 

(Skolverket, 2013) att svenska elevers läsförståelse försämrats under det senaste decenniet. 

Vidare har även pedagogerna i de medverkande klasserna uppmärksammat en problematik 

avseende elevernas läsförståelse. Dessutom har vi fått indikation om att de sällan bearbetar 

den lästa skönlitteraturen. Ett arbetssätt för att bearbeta skönlitteratur är boksamtal, vilket 

denna studie byggt på. Efter studien kan vi, som tidigare nämnts, se tendenser till att 

arbetssättet gett möjlighet till fördjupad förståelse för det lästa. Detta har även Chambers 

(2011) och Langer (2005) kommit fram till som under flera år forskat inom området. Under 

boksamtalen fick eleverna använda strategier för att bearbeta texten, till exempel strategin 

förutspå. Enligt Stensson (2006) är det viktigt att pedagogen erbjuder träning i lässtrategier 

för att utveckla elevers läsförståelse. Som Reichenberg och Lundberg (2011) framför är 

boksamtal ett arbetssätt där elever får möjlighet att träna på lässtrategier. Vidare framför 

författarna att de genom samtalen kan få kunskap om strategier som de sedan kan ta med sig 

till sin egen läsning. Å andra sidan menar vi att det krävs mer än ett boksamtal för att utveckla 

kunskap om lässtrategier. Stensson (2006) framför att det inte är tillräckligt att eleverna är 

medvetna om vad strategierna går ut på, utan de måste även ha kunskap om hur, när och 

varför de ska användas. Utifrån detta anser vi att det är viktigt att regelbundet och gemensamt 

bearbeta skönlitteratur, exempelvis genom boksamtal, för att elever så småningom ska 

bemästra lässtrategier på egen hand.  

 

Slutligen har vi även uppmärksammat att eleverna generellt haft ett positivt förhållningssätt 

till arbetssättet genom uppvisat engagemang samt att ett flertal elever efter genomförandet 

efterfrågade mer boksamtal. Detta är inget som framgått i resultatet eftersom forskningsfrågan 

varit riktad mot elevernas uppvisade läsförståelse och att den således inte berört deras 

upplevelser av arbetssättet. Däremot anser vi att elevernas positiva förhållningssätt är viktigt 

att belysa eftersom detta kan ses som ett argument till att använda boksamtal i 



 24 

undervisningen. Att boksamtal är ett luftfyllt arbetssätt har även tidigare påvisats (Eriksson, 

2002; Norlin, 2013). Som framförts inledningsvis i arbetet har svenska elevers läsintresse 

minskat (Skolverket, 2012; SOU 2012:65). Att använda boksamtal i undervisningen anser vi 

kan vara ett sätt för att öka elevers intresse för läsning. Vi menar att det är viktigt att i 

undervisningen ta till vara på elevernas intresse för att underlätta lärandet. Lundberg (2010) 

framför att det är när elever upplever intresse för läsning som läsutveckling kan ske. 

Samtidigt är alla elever är olika och därför är det viktigt att variera bearbetningsformerna vid 

arbete med skönlitteratur för att kunna tillfredsställa allas behov och främja läsutveckling.  

Didaktiska implikationer  
Förhoppningen med denna studie är att den kan väcka nya tankar och inspirera pedagoger till 

att använda boksamtal i undervisningen. Genom att arbeta med boksamtal kontinuerligt kan 

eleverna dessutom bli mer självgående och så småningom utföra elevledda samtal, vilket även 

tidigare forskning uppmärksammat (Palinscar & Brown, 1984). Eftersom det inte alltid 

resursmässigt är möjligt att utföra lärarledda boksamtal underlättar elevledda användandet av 

arbetssättet. Det är viktigt att pedagoger får mer kunskap om hur skönlitteratur kan bearbetas, 

exempelvis i form av boksamtal, för att de på så sätt ska kunna främja elevers läsutveckling 

och tillgodose varje elevs förutsättningar och behov. I denna studie har vi fokuserat på 

samtalsmodellen reciprocal teaching och ett förslag till framtida forskning är att undersöka 

hur olika boksamtalsmodeller påverkar utfallet, i syfte att nå en optimal undervisning som är 

utvecklande. Detta eftersom tidigare forskning inte ställt olika modeller emot varandra utan 

endast fokuserat på en specifik modell. Vidare har vi uppmärksammat ett behov av mer 

forskning om boksamtal utförd på specifikt elever i grundskolans tidigare år, då dessa 

åldersgrupper är mindre beforskade.  

Egna lärdomar 
Aktionsforskning är en ansats som vi inte varit i kontakt med tidigare, men efter denna studie 

har vi fått mer kunskap om detta sätt att bedriva forskning. Vi har framförallt uppmärksammat 

betydelsen av att under hela processen vara på plats och inte behöva distansera sig från 

verksamheten. Detta gav möjlighet till att, genom ständiga reflektioner med involverade 

aktörer, följa processen på ett annat sätt. Att aktionsforska är något vi kommer ta med oss i 

vår framtida yrkesutövning eftersom det är ett sätt för att utveckla sin egen praktik.  

 

Utifrån studien tar vi även med oss lärdomar om video som dokumentationsverktyg. En 

lärdom är att transkribering vid videodokumentation är tidskrävande. Samtidigt fick vi syn på 

mycket detaljer som var betydelsefulla för resultatet, exempelvis när eleverna använde 

kroppsspråk för att förtydliga sin förståelse. Det inträffade vid flera tillfällen att eleverna tog 

hjälp av bilderna när de framförde sin förståelse för det lästa, vilket inte hade kunnat 

uppmärksammas vid användandet av andra dokumentationsverktyg.   

 

Efter denna studie har vi även fått större insikt i boksamtal som arbetssätt och upplever nu 

mer trygghet i att använda detta verktyg i undervisningen. En specifik lärdom efter 

boksamtalen är att arbetssättet fördelaktigt hade kunnat utföras i ännu mindre grupper. Detta 

för att ge varje elev mer utrymme att uttrycka sig, då grupper om fem till sex elever skapade 

en viss passivitet. Vi anser att grupper om fyra elever istället hade varit att föredra. Ytterligare 

en insikt är vikten av att som pedagog ha förberedda stöd- och följdfrågor för att få igång 

diskussion och vidareutveckla elevernas tankar. Samtidigt uppmärksammades att frågorna till 

viss del begränsade samtalen eftersom eleverna ofta förhöll sig nära frågorna. Att tänka på till 
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framtiden är därför att hitta en balans mellan förberedda frågor och spontan diskussion. 

Däremot var frågorna nödvändiga att ha på grund av elevernas ovana i arbetssättet. Slutligen 

har vi uppmärksammat att arbetssättet tar lång tid att lära och det hade därför varit gynnsamt 

att vara involverad i verksamheterna under en längre period för att kunna följa boksamtalens 

och elevernas utveckling. Samtidigt kan vi på våra kommande arbetsplatser använda 

kunskapen som erhållits och arbeta vidare med boksamtal som ett sätt för att bearbeta 

skönlitteratur.
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Bilagor 

Mindmap vid introduktionstillfället      Bilaga A 
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Beskrivning av boken Rätt ner i soporna    Bilaga B 
 

Rätt ner i soporna är en skönlitterär bok skriven av Harvey (2013). Boken påbörjas med att 

kompisarna Oliver och Olle ska äta äppelpaj hemma hos Oliver, varpå Oliver får en mindre 

pajbit och ser således sur ut på bilden som är representerad i boken. Dagen efter ska Oliver 

tillsammans med en annan kompis vid namn Anna äta äppelpaj igen. Problemet är att det 

endast finns en pajbit kvar på bordet. Karaktärerna trycker på sina magiska klockor som får de 

att bli små, vilket gör att pajen upplevs mycket större. När de blivit små kommer Olivers 

mamma in i rummet och barnen gömmer sig bakom pajen. Mamman ser endast pajen som står 

övergiven på bordet och slänger den därför i sophinken, varpå Anna och Oliver följer med. 

Barnen försöker på olika sätt ta sig ur sophinken och lyckas tillslut komma ut med hjälp av ett 

äggskal. 

  

 

  



 

Stödfrågor till boksamtalen    Bilaga C 
 

Frågor under läsningen:  

 Varför tror ni Oliver ser sur ut?  

 Hur tror ni att de kommer lösa detta?  

 Vad var det som hände och varför?  

 Vem tror ni kommer?  

 Vad tror ni hade hänt om berättelsen fortsatt?  

 

Frågor efter läsningen: 

 Vilka personer är det vi har fått följa i berättelsen, vad heter de? 

 Minns ni hur berättelsen började? 

 Varför tror ni Oliver och Anna krympte?  

 Är det rimligt att man kan krympa sig själv och bli liten, varför/varför inte?  

 Varför kastade Olivers mamma pajbiten?  

 Hur tror ni Anna och Oliver kände sig i soptunnan?  

 Minns ni vad Oliver sa att all mat som man slänger hamnar? 

 Varför tror ni att Anna och Oliver inte vill hamna på soptippen?  

 Minns ni hur Anna och Oliver kom ut ur sophinken?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reflektionsloggbok Bilaga D 

 
Utdrag ur reflektionsloggbok  

 

Beskrivning Tolkning och reflektion 
Två elever gör en ”felaktig” inferens om en 

händelse i boken men får genom kamraternas 

förklaringar upp ögonen för situationen.   

 

 

 

 

Med hjälp av kamraterna fick de två eleverna 

förståelse för situationen. Å andra sidan är 

det svårt att avläsa om de tagit till sig 

kunskapen eller inte. Däremot visar 

sekvensen att dialogen mellan elever kan 

stödja den enskilda elevens förståelse för 

boken.   

 

Två elever ifrågasätter varför inte barnen 

gjorde sig stora med hjälp av sina klockor när 

de befann sig i sophinken och ville komma 

upp.  

 

De båda eleverna gjorde inslag i läsningen 

och ifrågasatte barnens agerande. De hade 

förstått att karaktärerna i boken hade förmåga 

att krympa och växa med hjälp av sina 

klockor och undrade därför varför de inte 

gjorde sig större med hjälp av klockorna. På 

detta sätt visade de förståelse för vad som 

hänt tidigare i boken.  

 

  



 

Analystabell Bilaga E1 

 
Datamaterial  Kommentar Kategori 

Pedagog: Kom ni ihåg vilka personer vi fått följa i boken?  

Milly: Mamma, Olle, Oliver och Anna. 

Fakta uttryckt 

i texten 

Läsförståelse genom 

att besvara 

faktafrågor 

Pedagog: Hur var det de kom ut ur sophinken då?  

Jack: De skärde typ. 

Amanda: Aa med ett äggskal. 

Resterande: Aa. 

Amanda: Och så skärde de ett hål så [elev visar med sina 

händer]. 

Jack: Aa de skärde sönder med den. 

 

Fakta uttryckt 

i texten 

Läsförståelse genom 

att besvara 

faktafrågor 

 

Pedagog: Minns ni vad Oliver sa att alla mat hamnar när man 

slänger den? 

Alla: Soptippen! 

 

Fakta uttryckt 

i texten  

Läsförståelse genom 

att besvara 

faktafrågor 

 

Pedagog: Kommer ni ihåg vad det var för paj de åt? 

Adam: Äppelpaj. 

Moa och Anna: Aa, äppelpaj! 

 

Fakta uttryckt 

i texten  

Läsförståelse genom 

att besvara 

faktafrågor 

Pedagog: Som ni ser så heter boken rätt ner i soporna. Vad tror 

ni att boken kommer handla om utifrån namnet på boken och 

bilden på framsidan?  

Anna: Att de hamnar ner i soporna och de är små [elev tittar på 

framsidan]. 

Adam: Ja de är små annars skulle inte apelsinen vara så stor 

[elev pekar på bilden i boken]. 

Moa: Ja sen händer något spännande [elev tittar på framsidan]. 

Anna: Aa de kommer hamna i soporna och så vet de inte hur de 

ska komma ut [elev tittar på framsidan]. 

Maja: De kommer komma ut någon gång, typ hitta någon utväg 

[elev tittar på framsidan]. 

Anna: Aa och hjälpa varandra ut [elev tittar på framsidan]. 

 

Framåtriktad 

inferens 

Läsförståelse genom 

att göra inferenser 

Pedagog: Vem tror ni det är som kommer? 

My: Deras föräldrar. 

Amanda: Eller sopgubben kanske. 

Jack: Eller mamman.  

Pedagog: Varför var det mamman då? 

Jack: För det var bara mamman som var med, kolla här [elev 

pekar på bilden på första sidan i boken som visar vilka personer 

som finns med i berättelsen]. 

Emmi: Olle kan det faktiskt också vara då ju [elev tittar på 

bilden i boken]. 

 

Framåtriktad 

inferens 

Läsförståelse genom 

att göra inferenser 

 

 



 

  
 Bilaga E2 

 
Datamaterial  Kommentar Kategori 

Pedagog: Om ni tittar på Oliver, som har röd tröja, varför ser 

han så ledsen eller arg ut? 

Elin: Han kanske inte gillar paj. 

Astrid: Det är nog inte så gott tycker han. 

Erik: Nej det är för att han fick en mindre bit ju [pekar på 

bilden]. 

Juni: Ja, det ser man ju på bilden där [pekar på bilden]. 

Elin: Ja så är det nog. 

Pedagog: Vad tror du Adam? 

Adam: För att han fick en mindre bit. 

 

Bakåtriktad 

inferens 

Läsförståelse genom 

att göra inferenser 

 

Stina: Det var bara en bit kvar så när de tryckte på klockorna så 

blev de mindre och biten större och då fick de mer paj och det 

ville de ju ha. Sen orkade de inte äta upp allt ändå för de var ju 

så små. 

 

Bakåtriktad 

inferens 

Läsförståelse genom 

att göra inferenser 

Ammie: Jag tror bara hon trodde att barnen var borta så tänkte 

hon att ingen skulle äta på den mer och då slängde hon den. 

Algot: Hon tyckte också att det var slöseri för ingen åt den. 

Ammie: Fast egentligen är det ju slöseri att slänga den också, 

man kunde gett den till något djur eller något. 

 

Bakåtriktad 

inferens 

Läsförståelse genom 

att göra inferenser 

Pedagog: Vi måste härifrån, annars hamnar vi också på 

soptippen! [högläsning]. 

Amanda: Där var vi igår jag, mamma och Elise och slängde 

massa saker. 

 

Spontan 

association 

Läsförståelse genom 

att associera till egna 

erfarenheter 

 

Pedagog: Är det rimligt att man kan krympa sig och bli så liten? 

Alla: Nej! 

Pedagog: Varför inte?  

Linda: Så kan man inte göra i verkligheten. 

Albin: Det är bara fantasi.  

Isa: Man kan inte krympa bara växa ju.  

Albin: Ja för om man äter bra mat, typ grönsaker, då kan man 

bli större och större. 

Isa: Och starkare. 

 

Association 

utifrån 

pedagogens 

fråga 

Läsförståelse genom 

att associera till egna 

erfarenheter 

Pedagog: Är det rimligt att krympa så som Anna och Oliver? 

(---) 

Dennis: Jo, när man är gammal så kan man typ krympa, det vet 

jag. 

Jack: Fast man kan ju inte krympa med en klocka. 

Dennis: Nej, det är bara i fantasin men min mormor har blivit 

liten nu.  

 

Association 

utifrån 

pedagogens 

fråga 

Läsförståelse genom 

att associera till egna 

erfarenheter 



 

 
 Bilaga E3 

 
Datamaterial  Kommentar Kategori 

Pedagog: Vilket slöseri sa mamman och så slängde hon 

pajbiten [högläsning]. 

Moa: Aa, fast det blir ju slöseri och kasta den också, varför 

sparade hon inte den? 

 

Spontan 

association 

Läsförståelse genom 

att associera till egna 

erfarenheter 

Pedagog: Hur tror ni Anna och Oliver kände sig när de 

hamnade i soptunnan? 

Sara: Rädda tror jag. 

Simon: Ja, rädda var de nog. 

Pedagog: Varför kände de sig så då? 

Simon: För det var säkert mörkt och luktade inte gott.  

Stina: Jag tror att de kände att de aldrig skulle komma ut och att 

det var äckligt där. Det var slöseri med mat tycker jag. Vad tror 

du Pelle? 

Pelle: Äh jag vet inte, de kände sig nog inte bra i alla fall för det 

finns ju massa skräp där och då luktar det ju äckligt. 

 

Association 

utifrån 

pedagogens 

fråga 

Läsförståelse genom 

att associera till egna 

erfarenheter 

Pedagog: Vi kan försöka göra hål i påsen sa Anna, vilken bra 

idé sa Oliver [högläsning]. 

Anna: Varför gör de inte bara sig större istället? 

Maja: Aa, varför trycker de inte bara på sina klockor och blir 

stora? 

 

Ifrågasättande Läsförståelse genom 

att ställa frågor 

Ella: Varför hade de med att Oliver och Olle åt äppelpaj där i 

början egentligen? 

Ammie: Aa, egentligen är det bara onödigt. Jag tycker liksom 

inte boken skulle börjat så för de behöver man liksom inte veta. 

Ella: Nej, det behöver man inte.  

Pedagog: Varför behöver man inte det då? 

Ammie: För det spelar ingen roll för det som händer sen i 

boken. 

 

Ifrågasättande Läsförståelse genom 

att ställa frågor 

Milo: Varför slutar boken så? Varför får man inte se när barnen 

blir större? 

 

Ifrågasättande Läsförståelse genom 

att ställa frågor 

 

 

 

 

  



 

Informations- och samtyckesbrev Bilaga F                
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Till vårdnadshavare i klasser som tar emot lärarstudenter 
Era barns skola samarbetar med lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Det 

innebär att studenter gör praktik i klassen och utför olika uppgifter kopplade till 

utbildningen. Våren 2015 kommer en student som går sin sista termin på 

lärarutbildningen att genomföra sin sista praktikperiod i klassen. Studenten kommer att 

hålla i större delen av undervisningen, men också tillsammans med klassläraren 

dokumentera undervisning i syfte att identifiera ett utvecklings-område. 

Dokumentationen kan ske genom inspelade samtal, bilder, video med mera. Det 

insamlade materialet kommer att hanteras etiskt korrekt enligt vedertagna principer 

vilket till exempel innebär att elever och lärare avidentifieras och att dokumentationen 

endast användas för utveckling och utbildning. Vi vill avslutningsvis betona att 

förbättringsarbetet genomförs i syfte att gagna alla barns utveckling och lärande. 

Om du/ni har frågor får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna skall kunna 

planera sina uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt godkännande.  

Vänliga hälsningar 

XX (Utbildningsledare) 

 

Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 

 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

□ JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i undervisning som dokumenteras 

 

Vårdnadshavare för: 

............................................................................................................................ 

 

Datum   

................................................................................................................................................... 

Vårdnadshavares namnteckning 
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