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Abstract Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om boksamtal i 

ämnet engelska i årskurserna 4-6. Detta vill vi ta reda på då vi inte 

hittat tidigare forskning kring ämnet. Ansatsen för studien är 

aktionsforskning då vi tillsammans med lärare och elever vill utveckla 

verksamheten. Den forskning vi hittat är endast internationell och 

gjord på barn i förskolan. Empirin i studien består av 7 filmer av 

boksamtal från två olika skolor. I analysen av data hittades fem 

kategorier som utgör resultatet. Frågan vi ställt oss är: hur använder 

elever tillgängliga verktyg och resurser i boksamtal på engelska? 

Dessa kategorier är: Eleverna söker bekräftelse från läraren, eleverna 

tittar på illustrationer eller bildstöd innan de svarar på frågor, 

eleverna hjälper varandra samt eleverna utgår från grundfrågorna. 

Av resultaten och tidigare forskning är slutsatsen att boksamtal i 

ämnet engelska leder till att eleverna tar ansvar och tränar både 

läsförståelsen och att tala engelska. Baserat på denna studie 

rekommenderar vi fortsatt forskning kring metoden boksamtal vid 

inlärning av engelska som andraspråk.  
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FÖRORD 
Vi som har skrivit studien heter Felicia Gustavsson och Martina Johansson. Arbetet har skett 

under vår sista termin på lärarutbildningen i Halmstad Högskola. Valet av studie har gjorts då 

båda föredrar att arbeta med högläsning. Av våra erfarenheter används högläsning i svenskja 

med inte i engelskan. Vi ville därför undersöka om det gick att överföra till ämnet engelska. 

Genom att söka forskning kring högläsning upptäckte vi boksamtal som en metod att bearbeta 

det lästa.  

Under arbetets gång har vi hjälpts åt att både skriva och söka forskning. Vi började med att 

planera tillsammans och sedan agera och dokumentera själva på två olika skolor. Vi tittade 

först på varandras dokumentation och satte oss sedan tillsammans för att transkribera och göra 

tolkningar av empirin. Då vi under hela arbetets gång hjälpts åt har vi kunnat reflektera kring 

allt som skrivits vilket varit värdefullt för arbetet. 

Vi vill framföra ett stort tack till våra nära och kära som varit ett stort stöd under detta arbete. 

Vi vill även tacka medverkande lärare på högskolan samt elever och lärare på deltagande 

skolor i arbetet. 

Halmstad den 4 Juni 2015 

Felicia Gustavsson och Martina Johansson  



3 

 

INLEDNING 
Engelska är ett av världens största språk och i den svenska skolan är det de flesta elevers 

andraspråk. Vi börjar studera engelska redan i tidig ålder och mycket av dagens underhållning 

sker på engelska. De lektioner i ämnet engelska vi stött på går ut på att lyssna på engelska och 

att översätta texter från engelska till svenska. Eleverna får även träna på att läsa texter högt för 

varandra. Något vi saknar i dagens engelskaundervisning är att samtala och föra diskussioner 

på engelska. Enligt Skolverkets (2004) rapport menar eleverna att det oftast är läraren som 

pratar på lektionerna och att de för det mesta följer läroböckernas upplägg. Hela 43 % av de 

deltagande eleverna ansåg att de endast talade engelska ibland på lektionerna och 13 % 

svarade att de aldrig talade (Skolverket, 2004). Denna möjlighet får eleverna genom 

boksamtal i samband med högläsning av skönlitteratur. Chambers (2014) har skrivit en bok 

kring boksamtal och menar att det är viktigt att använda sig av högläsning samt boksamtal 

genom hela skolgången. Han pratar då om elevernas modersmål, men vi menar att detta skulle 

kunna överföras till inlärningen av ämnet engelska. Genom boksamtal i samband med 

högläsning lär sig eleverna att observera och kunna se liknelser och skillnader (Láng, 2009). 

Detta gör de genom att koppla sina erfarenheter till texterna. Ett exempel på detta är att vid 

läsning som handlar om fattigdom kan eleverna koppla det till tiggare de sett på stan eller 

fattiga barn som de sett på nyheterna. 

Genom våra erfarenheter som elever och lärarstudenter har vi upplevt att lärandet av ämnet 

svenska och engelska skiljer sig åt. Vi kan dels förstå skillnaden då man i Sverige oftast har 

svenska som sitt modersmål och därmed lär sig det språket tidigare. Men behöver man ändra 

på metoderna bara för att eleverna är lite äldre och för att det är elevernas andraspråk? Vi har 

inte lyckats hitta någon svensk forskning om att använda denna metod i inlärningen av sitt 

andraspråk. Den forskning vi hittat är internationell och gjord på barn i förskolan. Däremot 

har Vetenskapsrådet (2015) gjort en litteraturstudie kring läs och skrivundervisning som 

handlar om modersmålet. Deras resultat visar att elevernas läsförståelse förbättrades när man 

arbetade med metoder såsom samarbete och besvara och ställa frågor. De hittade även 

forskning som visade på positiva effekter när eleverna samarbetade vid läs- och 

skrivaktiviteter. Då boksamtal är en aktivitet som innefattar att eleverna får besvara och ställa 

frågor, är det en metod som enligt Vetenskapsrådets (2015) studie kan förbättra läsförståelsen. 

Det som också visades i studien var att klassrumsdiskussioner förbättrade elevernas kunskap 

om bokstäver samt förmågan att dra slutsatser. I Vetenskapsrådets (2015) litteraturstudie kan 

vi se stöd för att boksamtal är en fungerande metod, därför är vi intresserade av om den 

fungerar vid inlärningen av engelska som andraspråk.  

I planeringen av studien tog vi kontakt med berörda lärare och elever för att ta reda på vad de 

ville utveckla på sina skolor i ämnet engelska. Tillsammans kom vi fram till att de ville 

utveckla sitt ordförråd, talad engelska och hörförståelse. För att utveckla detta har vi valt 

ansatsen aktionsforskning då vi tillsammans med lärare och elever vill utveckla metoderna för 

läsförståelsen i engelska (Rönnerman, 2012). Då vi hittat forskning som visat positiva effekter 

av metoden boksamtal i svenska samt i de lägre åldrarna i engelska som andraspråk, vill vi 

undersöka om metoden fungerar hos elever i årskurs 4-6. I studien undersöker vi vilka verktyg 

och resurser eleverna använder för att visa vilket förarbete som krävs för att genomföra 
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metoden. Genom att visa hur eleverna använder dessa verktyg och resurser hoppas vi kunna 

minska förarbetet för framtida tester av metoden och med hjälp av forskning utveckla 

läsförståelsen i engelska. Därför har vi undersökt hur elever använder tillgängliga verktyg och 

resurser i ämnet engelska.  

PROBLEMFORMULERING 

Att samtala på engelska under lektionerna har visat sig vara sällsynt, enligt Skolverkets (204) 

rapport påstod 13 % av de deltagande eleverna att de inte talade engelska alls. Enligt de 

studier vi läst har det visat sig att boksamtal vid inlärningen av svenska haft positiva effekter 

på eleverna. De studier som finns har även visat att boksamtal vid inlärningen av engelska 

som andraspråk utvecklat elevernas ordförråd samt motivation att lära sig engelska. Genom 

boksamtal kan eleverna få tala engelska och inte endast lyssna på när läraren talar. Tyvärr har 

vi endast hittat internationella studier där de enbart studerat barn i förskolan. Vi hoppas kunna 

utveckla denna metod genom att undersöka vilka verktyg och resurser eleverna använder och 

hur de används. 

SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGA 
Vi vill ta reda på om man kan använda boksamtal vid inlärningen av sitt andraspråk. Därför är 

vårt syfte: att bidra med kunskap om boksamtal i ämnet engelska i årskurserna 4-6 Genom att 

visa hur eleverna använder tillgängliga verktyg och resurser hoppas vi kunna utveckla 

metoden boksamtal i engelska.  

Forskningsfråga: 

Hur använder elever tillgängliga verktyg och resurser i boksamtal på engelska? 

BAKGRUND 
I bakgrunden beskrivs ansatsen för studien och fortsätter sedan med att berätta vad boksamtal 

är och avslutas med olika väsentliga delar av ett boksamtal. 

SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV - ATT LÄRA I SAMSPEL MED ANDRA 

Vi har i denna studie inspirerats av ett sociokulturellt perspektiv och valt att använda detta 

som ett teoretiskt ramverk för studien. Vi är alla olika och har olika erfarenheter och 

kunskaper här i livet. Utan varandra hade vi inte utvecklats i samhället som vi gjort, för det är 

genom att ta del av varandras kunskaper och erfarenheter som vi utvecklas. Detta är Säljös 

(2014) beskrivning av ett sociokulturellt perspektiv, det är också vårt sätt att se på lärandet i 

skolan, eleverna lär sig inte bara av läraren utan i samspel med varandra. Genom att eleverna 

för ett samtal efter läsning lär de sig att se boken ur flera perspektiv. Vygotskij (2001) menar 

att barn blir både starkare och klokare när de samarbetar med andra och kan då lösa svårare 

uppgifter. Genom att samarbeta kan elever klara uppgifter de inte klarat av själva och därmed 

utvecklas deras kunskaper. Detta är något som Vygotskij (2001) kallar för den proximala 

utvecklingszonen, för att utveckla sitt lärande behöver man till början mycket stöttning för att 

så småningom klara av det själv. Peer tutoring är ett sätt att nå den proximala 

utvecklingszonen, det innebär att en elev som anses ha mer kunskap inom ett område hjälper 
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en elev som är mindre kunnig (Williams, 2006). Man kan se det som att en elev är mästare 

och den andra lärling, med andra ord blir det eleverna som får agera lärare (Williams, 2006). 

Det finns både för och nackdelar med peer tutoring. Nackdelar kan vara att kunskapsklyftan 

mellan eleverna är mindre än mellan lärare och elev och att eleven har inte samma kunskaper 

kring undervisning som läraren. Detta kan påverka samarbetet negativt och elevernas respekt 

för varandra. Fördelarna med peer tutoring är att eleverna känner sig mer bekväma med att 

kunna ställa frågor till en annan elev då den inte har samma auktoritet som läraren (Williams, 

2006). Dock går inte lärarens roll att ersätta då hen har kunskaper och förmågor om olika sätt 

att tolka och lösa uppgifter (Williams, 2006). Ett liknande begrepp är det generella antagandet 

som även det syftar på att eleverna hjälper varandra. Med det generella antagandet menar man 

att beroende på situation hjälper den mer kunnige eleven den mindre kunnige (Williams, 

2006). Exempelvis kan elevens bänkkamrat hjälpa eleven att lösa en uppgift om läraren inte är 

tillgänglig vid just det tillfället. Man antar att den mer kunnige hjälper den mindre kunnige. 

 Ansatsen för studien är aktionsforskning men då vi menar att aktionsforskning innebär att 

lära i samspel med andra har vi valt att ha ett sociokulturellt perspektiv som ramverk för 

studien. Andersson, Herr och Nihlen (2007) tolkar aktionsforskning som en studie gjord av 

praktiker utförd på deras arbetsplats. Denna studie görs i samarbete med lärare och elever ute 

i skolor (Rönnerman, 2012). Genom aktionsforskning gör vi som Säljö (2014) skriver, vi lär 

oss i samspel med andra. Genom att både ta del av lärarnas och forskarnas syn på studien får 

vi en bredare tolkning och lär oss att se studien ur flera perspektiv. Ansatsen kommer att 

förklaras mer under metodkapitlet. 

ANDRASPRÅKSINLÄRNING 

När man lär sig ett nytt språk kan man genom interimsspråksteorin beskriva deras 

inlärarspråk. Interimsspråksteorin menar att inläraren skapar egna teorier och hypoteser om 

språket (Abrahamsson & Bergman, 2005). Exempelvis är de elever som lär sig svenska och i 

början sätter ändelsen – de när de vill berätta något de gjorde, att de gådde till skolan. Detta 

kallas för övergeneralisering, att de antar att alla verb har samma ändelser (Abrahamsson & 

Bergman, 2005). Lindberg (2006) menar att när man lär sig ett nytt språk är det viktigt att 

man i början lär sig några vanliga hela meningar och fraser för att kunna uttrycka sig och 

skapa en trygghet i starten av inlärningen. Garme (2006) menar att det är viktigt att eleverna 

får berätta om sina upplevelser och erfarenheter i skolan. Genom att eleverna får samtala i 

grupp på andraspråket hjälps de åt att skapa mening och förstå varandra (Lindberg, 2006). 

Genom att ta del av varandras erfarenheter och kunskaper utvecklas den egna 

kunskapsbanken mer än vad man kunnat göra själv (Säljö, 2014). Detta gör de genom att 

kritisera det talaren i samtalet säger men också genom att jämföra med sina egna kunskaper 

och erfarenheter. Exempelvis om en elev försöker förklara något som hänt på ett kalas kan en 

elev som deltagit i kalaset hjälpa till genom att berätta det hen upplevde på kalaset eller 

kritisera genom att ställa frågor. Att eleverna använder sig av kunskaper från sitt modersmål 

är något som kallas för transfer (Abrahamsson & Bergman, 2005). Det finns både positiva 

transfer och negativa, det kallas för interferens. Positiv transfer innebär att man överför något 

från modersmålet som resulterar i korrekt struktur i andraspråket. Ett exempel på detta kan 

vara prepositionerna från svenskan till engelskan, på är samma som on, i är samma som in 
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och så vidare. Interferens är när överföringen bidrar till felaktiga formuleringar, exempelvis 

från spanskan till svenska är det svårt med prepositionerna i och på då de endast har ett ord 

för samma preposition, därför kan de säga jag bor på Stockholm istället för i Stockholm. 

Att använda boksamtal i ämnet engelska tolkar vi som att överföra en metod i läsförståelse 

från modersmålet till andraspråket. Tolkningen görs då vi stött på användningen av metoden 

boksamtal i ämnet svenska både som lärarstudenter och elever. Enligt Lundberg (2010) var 

detta något som förespråkades redan på 60-talet, att använda samma inlärningsmetoder för 

läs- och skrivinlärning i modersmålet som för främmande språk. De menar även att 

inlärningen av nya språk borde påbörjas i de yngre åldrarna för att barn har lättare att imitera 

och lära uttal. Genom att börja med sitt andraspråk i förskolan har eleverna lättare för att så 

småningom nå kunskapsmålen (Lundberg, 2010). För att nå kunskapskraven i engelska i 

årskurs 6 krävs det då att eleverna börjar med engelska mycket tidigare som lågstadiet eller 

kanske till och med förskolan. För att lära sig ett nytt språk behöver barn stöd från vuxna, det 

är i samtal med vuxna som språket utvecklas enligt ett sociokulturellt perspektiv (Williams, 

2006). 

BOKSAMTAL 

Det är först i samtalet efter läsningen som eleverna får en förståelse för bokens innehåll och 

budskap (Chambers, 2014). Genom att höra varandras tolkningar samt kopplingar lär man sig 

att förstå boken ur flera perspektiv (Chambers, 2014). Samtalet kan ske efter att ha läst ut en 

bok eller efter varje avslutat kapitel. Vid arbete med boksamtal finns det olika strukturer att 

utgå ifrån, ett exempel är Chambers (2014) fyra grundfrågor: gillar, ogillar, frågetecken samt 

mönster.  Under samtalet utgår samtalsledaren från dessa genom att fråga eleverna vad de 

gillar respektive ogillar med texten. Tredje frågan är om de har några funderingar kring 

texten och den fjärde är om de kan se några mönster eller kopplingar. 

För att underlätta elevernas förståelse för texten kan man använda sig av illustrationer 

(Sandström, 2011). Illustrationerna kan vara de som finns i böckerna och som används under 

läsningen men det kan även vara illustrationer läraren förberett till samtalet. Dessa bilder kan 

illustrera specifika ord som läraren valt ut från boken och som hen vet är nya för eleverna.  

Det kan även vara ord som läraren anser eleverna kan behöva som stöd i samtalet. Det är dock 

viktigt att illustrationerna inte är för detaljerade utan är stora och tydliga så att alla elever kan 

se dem och förstå dem (Sandström, 2011).  I Lees (2012) studie använde sig forskarna av 

powerpoint för att alla eleverna skulle kunna se bilderna för att kunna förstå texterna bättre.  

Vilka frågor du kan utgå ifrån beror på vad du vill arbeta med kring läsningen. Är tanken med 

samtalet att arbeta med olika kulturers likheter och skillnader som Naqvi, McKeough, Thorne 

och Pfitscher (2012) gör i sin studie bör frågorna handla om detta. Huennekens och Xu (2010) 

undersökte i sin studie hur mycket barnen samtalade i boksamtalet. Deras resultat visade att 

boksamtalet i samband med högläsning ökade barnens ordförråd i engelska samt skapade en 

trygghet i att prata engelska, eleverna pratade mer i boksamtalen i slutet av studien. Att 

eleverna pratade mer i slutet av studien behöver inte betyda att deras trygghet i att tala 

engelska generellt har ökat. Det kan betyda att eleverna vant sig vid strukturen och därmed 

vet hur de skall göra i just detta sammanhang. Deltagarna i Lees (2012) studie var elever med 
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inlärningsproblem samt elever som hade en dålig attityd till skolan och ämnet engelska. 

Resultatet i deras studie visade att metoden högläsning och boksamtal ökade elevernas 

motivation till ämnet engelska samt ökade deras ordförråd. 

Enligt läroplanen (Skolverket, 2011) skall undervisningen anpassas utifrån elevernas 

förutsättningar. För att göra detta krävs det att eleverna har en förförståelse innan man 

påbörjar en ny metod. Ett sätt är att eleverna får arbeta med samma bok på både hemspråket 

och andraspråket för att se samband och skillnader. Detta har Naqvi et al. (2012) gjort i sin 

studie, deras resultat visade att eleverna blev intresserade av varandras kulturer och 

samarbetet mellan hem och skola förbättrades. Dock var detta på en mångkulturell skola, 

därför fanns det många kulturer att utgå ifrån och lära sig ifrån.  

VAL AV BOK 

Valet av bok påverkar förarbetet då man kan göra som Tsybina och Eriks-Brophy (2010) och 

välja bok utefter vilka ord som används i texterna. De valde i sin studie att utgå från de böcker 

som använde sig av vardagliga ord. Man kan också göra som Naqvi et al (2012) och välja 

böcker som handlar om olika kulturer för att sedan kunna föra diskussioner kring kulturernas 

likheter och skillnader. Upplägget inför läsningen kan se olika ut och kan behöva förberedas. 

Huennekens och Xu (2010) hade i sin studie markerat ut stycken eller ord där man gav tips på 

frågor som kunde ställas till eleverna. I denna metod behöver man som lärare förbereda sig 

genom att läsa igenom texten och hitta ställen där man vill pausa läsandet och ställa en fråga. 

Nackdelen med denna metod är att man riskerar att de spontana frågorna försvinner. 

Chambers (2014) menar att det är viktigt med de spontana diskussionerna då det är dessa som 

gör att eleverna håller uppe intresset för boken.  

HÖGLÄSARENS ROLL 

Gustavsson och Johanssons (2015) litteraturstudie visar att ordförrådet utvecklas, men att 

högläsning inte ger något utan boksamtal. Detta visade sig i studien då alla forskare som 

använde högläsning även använde sig av boksamtal och aktiviteter kring läsningen. Det krävs 

att man bearbetar texten för att eleverna skall kunna utveckla sin läsförståelse och sin 

ordkunskap.  Den visar även att högläsarens roll är viktig och det märks om hen har bearbetat 

texten innan eller inte. Genom att kritiskt bearbeta texten är läsaren mer förberedd på hur hen 

skall läsa den, vilka ord och fraser som bör uppmärksammas (Torres-Guzmán, 2010). Att 

bearbeta texten innebär att läsa igenom boken innan och sortera ut för eleverna svåra ord som 

kan behöva bearbetas, men även leta efter bokens olika budskap. I Torres-Guzmáns (2010) 

studie visade det sig att flera av lärarna som agerade högläsare förenklade ord som de ansåg 

var akademiskt svåra och plockade bort ord som de ansåg kunde vara kränkande. Detta är en 

av de punkter som skiljer högläsaren åt, vad en anser är kränkande anser inte en annan.  Man 

kan även låta eleverna agera högläsare, Williams skriver i sin studie (2006) att en äldre elev 

kan hjälpa en yngre eller att en mer duktig elev hjälper en mindre duktig, detta kallas för peer 

tutoring.  

GRUPPSTORLEKEN 

I Morrow och Smiths (1990) studie visade det sig att elevernas läsförståelse ökade mer när de 

arbetade i mindre grupper än när de arbetade en och en eller i helklass. Även 
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Vetenskapsrådets (2015) studie kring läs och skrivundervisning visade att elevernas ordförråd, 

ordförståelse och läsförståelse ökade vid arbete i smågrupper. Vid inlärningen av ett nytt 

språk menar Williams (2006) att det är bra att arbeta i grupp då det skapar en trygg miljö för 

eleverna. Samtidigt har det visat sig att elever i svårigheter gynnas av enskild undervisning 

(Vetenskapsrådet, 2015).  I Tsybina och Eriks-Brophys (2009) studie valde de att låta 

elevernas mammor agera högläsare och att eleverna då blev lästa för en och en. Vi tolkar det 

som att arbeta en och en eller i grupp är beroende på hur gruppen och situationen ser ut. Men 

båda studierna visar att vid läs- och skrivundervisning bör man inte arbeta i helklass utan i 

mindre grupper eller en och en. Resultaten i Tsybina och Eriks-Brophys (2009) studie visade 

att mammorna var nöjda med elevernas framgång, alltså får man ett bättre samarbete med 

föräldrarna genom att involvera dem. I studien ingår endast barn med engagerade föräldrar 

vilket inte alla föräldrar i en vanlig skola är. Skolan kan inte heller kräva att alla föräldrar är 

lika engagerade, det är trots allt skolans ansvar att eleverna når kunskapsmålen, inte 

föräldrarnas. Som läroplanen (Skolverket, 2011) påpekar ett flertal gånger är det skolans 

uppgift att eleverna utvecklas men det skall ske i samarbete med hemmen. Istället för att 

endast föra studien tillsammans med mammor borde de inkluderat skolan. De kunde arbetat 

en och en hemma med föräldrarna och i smågrupper i skolan. 

 

RESURSER OCH VERKTYG 

Vi har valt att använda orden resurs och verktyg för att inkludera såväl materiella ting och 

hjälp från andra deltagare som stöd i boksamtalet. Verktyg är för oss materiella ting såsom 

böcker, papper och pennor. Detta är något som Säljö (2010) kallar för materiella redskap vilka 

är tillverkade av människan. Han menar på att dessa redskap som vi kallar verktyg påverkar 

samspelet mellan människor. Han skriver även om intellektuella redskap såsom kunskaper om 

något, till exempel hur man läser. Vi har även valt att använda ordet resurser, Säljö (2010) 

förklarar att mediering är en typ av resurs. Med mediering menar han att man delar med sig av 

kunskap och erfarenheter. Motsatsen till mediering är appropiering, att man ”tar” kunskaper 

från varandra, vi delar med oss av våra egna kunskaper och tar del av andras. Alla har vi olika 

kunskaper och erfarenheter och genom att appropiera kunskaper från våra medmänniskor 

utvecklas vi som individer (Säljö, 2014). Vår tolkning är då att resurs är när man får ta del av 

varandras kunskaper och erfarenheter. En resurs kan alltså vara att få hjälp från en annan 

människa. 

GENOMFÖRANDE 
Nedan presenteras de olika val som gjorts och de tillvägagångssätt som använts i studien. 

Kapitlet börjar med aktionsforskning och våra motiv för att använda denna ansats för att 

sedan mer detaljerat beskriva våra förutsättningar. 
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AKTIONSFORSKNING 

Vi har valt att använda oss av aktionsforskning. Vi har genomfört en studie där vi i samarbete 

med skolan, lärare och elever har planerat undervisningen (Folkesson, 2012). Vi har 

tillsammans med lärare fört loggar och diskuterat resultat efter varje boksamtal. Syftet med 

loggarna är att reflektera på en djupare nivå för att utveckla skolan (Bjørndal, 2005).  

Aktionsforskning innebär att man får kunskaper om sin egen arbetsplats för att sedan kunna 

utveckla den (Bryman, 2011). Då vi inte är färdiga lärare än ser vi våra VFU-skolor som våra 

arbetsplatser. Vår studie grundas på att vi tillsammans med lärare och elever hittat en 

utvecklingsmöjlighet i metoderna lärarna använder i ämnet engelska. Tillsammans med lärare 

och elever ute på skolan upptäckte vi utvecklingsmöjligheter i ämnet engelska på två lokala 

skolor. Aktionsforskning innebär att vara en forskande lärare vilket vi var då vi tog rollen som 

lärare ute på skolorna (Rönnerman, 2012). 

I vår studie utgick vi från aktionsforskningsspiralen, planera, agera, dokumentera och 

reflektera (Wennergren, 2012). I planeringen utgick vi från vad lärare och elever på våra 

VFU-skolor ansåg att de behövde förbättra i sin skola i ämnet engelska. Detta gjorde vi 

genom att eleverna fick svara på frågan: Vad vill ni bli bättre på i engelska? Svaren 

sammanställdes och tillsammans med lärarna bestämde vi att testa metoden boksamtal i 

samband med högläsning. Det är viktigt att eleverna får vara delaktiga i skolans verksamhet 

för att få en positiv bild av skolan och sitt eget lärande (Williams, 2006). Utefter 

sammanställningarna skapades en pedagogisk planering tillsammans med berörda lärare på 

skolan (se bilaga 1 och 2). När vi planerat klart började vi vårt agerande då vi gick ut och 

testade vår metod på två olika skolor. Detta gjordes genom att högläsa i grupp för att sedan 

utföra ett boksamtal där eleverna utgick från Chambers (2014) fyra grundfrågor. Det som 

filmades var några utvalda boksamtal inte högläsning då det är själva boksamtalet som vår 

studie baseras på. På skola 1 valdes tre tillfällen ut per grupp, dessa tillfällen valdes 

slumpmässigt för att inte påverka resultatet. På skola 2 filmades alla tillfällen. Filmerna 

användes sedan som dokumentation och loggarna som skrivits användes vid tolkning av 

filmerna. Under hela aktionsforskningen har vi reflekterat, både tillsammans med andra 

pedagoger och själva. Vid reflektion arbetade vi med självvärdering där vi kritiskt granskade 

vår egen arbetsgång och därmed upptäckte vad vi behövde förbättra inför nästa boksamtal. 

Efter reflektioner gjordes ändringar för att uppnå ett bättre resultat med metoden. Det kunde 

vara ändringar som att låta eleverna agera samtalsledare eller skriva instruktioner på tavlan 

istället för att varje elev har en lapp framför sig. Enligt Folkesson (2012) innebär 

aktionsforskning ett lärande där man systematiskt tvingas reflektera över sitt arbete vilket vi 

också gjorde när vi självvärderade och därefter förbättrade våra lektioner. Genom att utgå från 

spiralen kunde vi hitta vår frågeställning i planeringen, lösa problem genom reflektion samt 

tolka resultatet ur flera perspektiv (Andersson et al, 2007) 

Genom självvärdering upptäcks det som behöver förbättras och man kan då nå en högre grad 

av måluppfyllelse (Skolverket, 2012). Reflektion är som Säljö (2014) beskriver: att man 

genom att tänka och sedan kommunicera bildar en djupare gemensam förståelse för något. 

När vi reflekterar tänker vi högt för att med hjälp av varandra utvecklas som individer. 
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Genom att dela med oss av våra erfarenheter och upplevelser utvecklas vi som individer, 

vilket också är en del av Säljös (2014) beskrivning av ett sociokulturellt perspektiv.  

FÖRUTSÄTTNINGAR 

I vår studie har vi varit ute på två olika skolor där den ena skolan (skola 1) är en liten byskola 

med åldersblandade klasser och den andra (skola 2) en större skola med rena klasser. På skola 

1 har studien gjort i en årskurs 4-5 på 19 elever där vi delade klassen i hälften vid 

boksamtalen. Här agerade den forskande läraren högläsare och var hela tiden närvarande i 

samtalen. I samtalen fick eleverna arbeta med orden i böckerna på olika sätt, i den första 

boken hade läraren valt ut vissa ord ur boken som hen gjort illustrationer till. På bildernas 

baksida stod ordet som bilden illustrerade. Eleverna fick minst varsin bild under läsningen 

och när de hörde ordet som bilden illustrerade skulle de visa upp bilden. Efter läsningen lades 

dessa illustrationer i mitten av bordet så att eleverna kunde använda dem under samtalet. Till 

den andra boken eleverna skulle läsa var det svårare att hitta ord som vi kunde göra 

illustrationer till och valde då istället att endast skriva orden på små lappar. Sedan fick 

eleverna hjälp med uttalet av orden innan läsningen och under läsningen arbetade de likadant 

som med bilderna.  

På Skola 2 gjordes studien i en årskurs 6 på 30 elever, därför valde vi att eleverna fick arbeta i 

grupper om 2-3 personer. Här kunde inte läraren vara närvarande i alla grupper hela tiden och 

därför fick eleverna själva agera högläsare. I och med detta var det även svårt att arbeta med 

böckerna på samma sätt som på skola 1 och därför fick de inte några bilder eller ord som de 

arbetade med under läsningen. Istället fick dessa elever ett papper med de fyra grundfrågorna 

(like, dislike, questions, patterns), här kunde de skriva ned stödord under läsningen som de 

sedan kunde använda i samtalet. Här läste eleverna fem olika böcker, en bok per grupp. 

Det var mycket som skiljde sig mellan de två skolorna och den största anledningen till detta 

var att läraren på den första skolan ville delta i utvecklingen genom att själv testa denna 

metod. Valet av böcker skiljde sig då skola 1 hade 20 olika Disneyböcker att välja mellan, 

böckerna valdes av eleverna genom ett demokratiskt val. Två av de valda böckerna användes 

vid de filmade samtalen. På skola 2 hade läraren valt ut fem olika böcker som eleverna fick 

välja mellan, alla dessa fem böcker användes inför samtalen. Eleverna fick även föra loggbok 

och vara med och reflektera kring undervisningen. Detta resulterade i att undervisningen 

ändrades, exempelvis fick eleverna mer ansvar då de fick vara samtalsledare och några papper 

togs bort då de ansågs vara störningsmoment. 

DATAINSAMLINGSMETOD 

Empirin vi använder i denna studie har samlats in genom filmning, loggböcker samt 

reflektioner. Genom att använda filmning kan man se både vad deltagarna säger och hur de 

säger det (Bryman, 2011). Detta ger oss därför fylligare data då vi kan stoppa eller spola 

tillbaka vid transkribering och analys av filmen (Lindgren, 2012). Filmningen av elevernas 

boksamtal har sedan transkriberas och analyserats. Loggbok fördes genom att vi forskare 

skrev ned stödord för vad vi såg och reflektioner kring det vi sett. Med loggboken kunde vi 

ordna våra tankar och erfarenheter och kunde komma ihåg det man sett för att sedan kunna 
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reflektera tillsammans (Tiller, 2009).  Loggböckerna användes sedan för att tolka det vi kunde 

se på filmerna.  

Reflektioner gjordes efter lektionerna utifrån loggboken, både självständigt och tillsammans 

med andra. Att reflektera tillsammans kallar Rönnerman (2012) för kollegialt lärande, man lär 

sig genom att reflektera tillsammans, ta del av allas kunskaper och erfarenheter. 

Diskussionerna kunde handla om vilka elever som pratade mest eller att en elev som inte 

brukar prata pratade. De största diskussionerna uppstod när en lektion inte fungerat som vi 

tänkt och hur vi då kunde förbättra den till nästa gång. Vi förde även diskussioner kring de 

lektioner som fungerat bra och anledningen till att de fungerat bra. Då vi antagit rollen som 

lärare ute på skolan fanns det alltid två lärare på skola 1, en av oss forskare och klassläraren. 

Den lärare som inte läste agerade som kritisk vän under högläsningen och boksamtalen. Med 

kritisk vän menar vi att hjälpa varandra att få ord på den tysta kunskapen samt diskutera den 

gemensamma förståelsen för att utvecklas som pedagog. (Wennergren, 2012). Diskussionen 

skedde först efter lektionerna för att inte påverka undervisningen.  

På skola 1 filmades hela boksamtal av en stillastående kamera. På skola 2 var det läraren som 

gick runt och filmade i de olika grupperna, då alla grupper inte fick filmas blev det flera korta 

filmer istället. 

2 filmer på skola 1 samt 5 filmer på skola 2 

Total filmningstid: Skola 1 = 39:17 min 

 Skola 2 = 15:91 min 

ANALYSMETOD 

Vi började med att titta igenom alla filmerna för att försöka komma fram till vad för slags data 

vi var intresserade av. Analysen inspirerades av det Bryman (2011) kallar för kvalitativ 

innehållsanalys då vi letat efter teman i materialet. Vi kom fram till att för att svara på frågan: 

hur använder elever tillgängliga verktyg och resurser i boksamtal på engelska? behövde vi i 

transkriberingen av filmerna skriva ned allt eleverna sade och vilket kroppsspråk de använde 

sig av. Sedan lästes transkriberingarna igenom för att hitta likheter och skillnader mellan de 

olika samtalen. Vi började med att göra en så kallad öppen kodning då vi spontat skrev ner 

kommentarer kring materialet (Ahrne & Svensson, 2013). För att göra kodningen behövde vi 

leta upp vilka hjälpmedel eleverna använde sig av. När vi hittat de olika hjälpmedlen 

färgmarkerade vi dessa för att sedan kunna ta reda på hur de användes. Sedan fördes nya 

kommentarer av de färgmarkerade styckena såsom att eleverna söker kontakt, bildstöd och 

eleverna hjälper varandra. I de spontana kommentarerna hittades ett mönster och då kunde 

den selektiva kodningen av materialet påbörjas (Ahrne & Svensson, 2013).  Med selektiv 

kodning menar vi att vi valde ut det som var intressant för vår studie, både återkommande 

händelser och de händelser som bröt mönstret (Ahrne & Svensson 2013). I den selektiva 

kodningen ändrades kommentarerna om till nyckelord, dessa utgick vi ifrån vid skapandet av 

kategorier (se bilaga 6). Kodningen visade upprepningar av våra kommentarer samt några 

kommentarer som bröt vårt mönster, utefter dessa skapades kategorier av materialet. 

Kategorierna är: eleverna söker bekräftelse från läraren, eleverna tittar på illustrationer eller 
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stödord innan de svarar på frågor, eleverna hjälper varandra samt eleverna utgår från 

grundfrågorna. 

ETISKA ASPEKTER 

För att förebygga etiska dilemman har vi i vår studie utgått från vetenskapsrådets (2002) fyra 

grundkrav, det vill säga informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet. 

Dessa grundkrav kallar Bryman (2011) för de forskningsetiska principerna. Vi har tagit 

hänsyn till dessa krav genom att dela ut informationsblad till alla berörda vårdnadshavare (se 

bilaga 3). I detta blad fick de skriva på om deras barn fick vara delaktiga i studien.  Vår 

dokumentation har endast använts till denna studie och ingen personlig information kommer 

att användas. Därför är alla namn i data fiktiva. All dokumentation kommer förstöras efter att 

studien avslutats. Alla elever fick delta i boksamtalen men endast de elever som ville och fick 

godkänt av vårdnadshavare filmades. För att undvika att filma de elever som inte fick filmas 

valde man att på skola 1 låta eleven vara med den andra gruppen vid de tillfällena som 

filmades. På skola 2 filmades endast de grupper där alla elever i gruppen fick filmas. 

URVAL 

Det urval som gjorts i denna studie är ett bekvämlighetsurval. Med bekvämlighetsurval menar 

vi att de som deltog i studien valdes på grund av bekvämliga skäl (Bryman, 2011). Inför 

inspelningarna delades eleverna på skola 1 in i två grupper där båda grupperna spelades in. 

Grupperna hade boksamtal 3 gånger per vecka varav 2 samtal spelades in per grupp, totalt 

fyra filmer. Av alla 19 elever fanns det en elev som inte fick spelas in och han fick då vara 

med den grupp som inte blev filmad vid de tillfällena. På skola 2 var de 30 elever varav 3 

elever inte fick delta i filmning. Grupperna hade boksamtal 3 gånger varav det filmades 11 

olika filmer vid de olika tillfällena. Genom att använda loggar vid tolkning av 

transkriberingen ökar urvalet med de elever som inte fick filmas. För att undvika att filma de 

elever som inte ville eller fick bli filmade, filmades inte de grupper som dessa elever deltog i. 

Av alla 15 filmer valdes 7 ut då vi efter att ha sett alla filmerna och transkriberat sju av dem 

upptäckte att de visade samma resultat och valde därför att inte transkribera resten av 

filmerna. Nackdelen med detta är att vi inte får med allt material och därför kan ha missat 

något. Om vi transkriberat allt material hade inte tolkningen inte blivit lika djupgående och 

som Ahrne och Svensson (2011) påpekar är det inte mängden data som är det viktiga utan 

dess innehåll. 

TROVÄRDIGHET 

Med trovärdighet menar vi hållbarheten och giltigheten i resultatet, ett annat ord för 

trovärdighet är intern validitet som oftast används vid kvalitativa studier (Bryman, 2011). Vi 

har valt att använda ordet trovärdighet då vi anser att det förtydligar innebörden av orden 

intern validitet. Genom att använda videoinspelning får man både ljudupptagning och bild, 

därmed kan materialet tolkas på en djupare nivå (Bjørndal, 2005). Vid tolkning av filmerna 

användes anteckningar från loggboken, detta ökar trovärdigheten då man vet att kunskaperna 

bakom tolkningarna kommer från anteckningar av konkreta situationer (Tiller, 2009). Då vår 

studie riktar sig till lärare och vi själva är utbildade lärare är vår tolkning förmodligen 

liknande som andra lärare. Då lärare och elever varit delaktiga i studien blir resultatet mer 
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trovärdigt eftersom fler tankar och tolkningar haft inverkan på resultatet. (Bryman, 2011). 

Trovärdigheten kan öka då två personer utfört studien i samarbete med både lärare och elever. 

Flera personers tankar och iakttagelser ger studien flera perspektiv och därmed en större 

trovärdighet (Bjørndal, 2005). 

METODDISKUSSION 

Studien har gjorts i samarbete med lärare och elever ute på två skolor, vilket är grunden för en 

aktionsforskning, att forska i samarbete med skolan (Rönnerman, 2012). Då studien gjordes 

på två olika skolor innebar detta ett samarbete mellan flera olika lärare och elever. Detta ledde 

till att förutsättningarna på de olika skolorna skiljde sig åt då olika lärare värdesätter olika 

delar av läroplanen. På den ena skolan blev det därför eleverna som fick agera högläsare till 

skillnad från den andra skolan där läraren agerade högläsare. Tanken från början var att endast 

läraren skulle vara högläsare då vi ansåg att det krävs förarbete för läsaren som eleverna inte 

klarar av. Som lärare kan man granska texten innan läsning och på så sätt veta vilka ord eller 

fraser som behöver uppmärksammas (Torres-Gusmán, 2010). Men nu i efterhand är vi glada 

att det blev som det blev då vi fick resultat där både elever och lärare agerade högläsare. 

Därmed känns resultatet mer trovärdigt, då vi fick syn på skillnaderna mellan att elever eller 

lärare agerar högläsare samt samtalsledare. Vårt material blev därmed rikare och vi fick ett 

bredare resultat eftersom vi fick studera metoden boksamtal genomföras på två olika sätt.  

I denna studie tog vi rollen som både lärare och forskare vilket innebär att det inte går att vara 

en så kallad ”en fluga på väggen” då vi själva är deltagare i studien. Men då både lärare, 

elever samt vi forskare förde ett samarbete kring studien informerades deltagarna att vi inte 

skulle låta några personliga värderingar påverka resultatet. För att vara opartiska hjälptes vi åt 

att analysera materialet, genom att titta på den andre forskarens film och sedan titta på 

filmerna tillsammans. Genom att analysera varandras filmer var det lättare att vara opartiska 

och hålla distans till data. Att vara forskare och lärare samtidigt gör att det är svårt att vara 

helt opartisk. Detta är även något som Bryman (2011) poängterar, att det är omöjligt att vara 

helt opartisk när man skall tolka ett resultat. Då vi var lärarstudenter och endast tillfälligt tog 

rollen som elevernas lärare hade vi inte samma relation som elevernas klasslärare hade till 

eleverna. Detta ser vi som en fördel då vi kan vara mer opartiska eftersom vi inte har samma 

förkunskaper som kan påverka våra tolkningar. 

Deltagarna i studien valdes genom ett bekvämlighetsurval eftersom de fanns tillgängligaunder 

de fem veckors VFU som data samlades in. En bidragande orsak är tidsbrist då vi hade en 

deadline och eftersom vi är studenter är det enda tillfället att vara en forskande lärare när vi 

har VFU. Som Bryman (2011) skriver är tidsramen avgörande för valen man gör i en studie. 

Nackdelarna med ett bekvämlighetsurval är att det inte går att generalisera studien då urvalet 

inte representerar alla elever i årskurs 4-6 (Bryman, 2011). Vi ser därför detta som en 

pilotstudie för vidare studier inom området. Med pilotstudie menar vi att med denna studie 

intressera andra forskare och lärare till vidare forskning kring ämnet boksamtal på främmande 

språk. Bortfallet i studien var de elever som inte deltog i filmningen. Eftersom dessa elever 

fick delta i själva utvecklingsarbetet kunde vi med hjälp av loggar och reflektioner få med alla 

elever i tolkningen av resultatet.  
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Att studien endast gjorts på två skolor med två olika klasser kan ses som mindre trovärdigt då 

dessa klasser inte representerar hela Sveriges årskurs 4-6. Om vi samlat in mer material från 

flera olika skolor och årskurser hade studien varit mer trovärdig. Men vi kan även se en 

nackdel med att samla in för mycket material då den insamlade datas innehåll kan visa samma 

resultat.  Ahrne och Svensson (2013) skriver att det är det inte mängden data som är det 

viktigaste utan variationen och dess innehåll. Därför anser vi att studiens data är mer trovärdig 

då den är utförd på två olika skolor, en större skola och en mindre skola. De olika skolorna 

hade olika resurser och därmed olika förutsättningar, vilket styrker studiens trovärdighet. Ena 

skolan hade stora rena klasser medan den andra skolan hade små och blandade klasser.   

Empirin i studien består av videoinspelning som sedan transkriberats och analyserats. 

Fördelen med att använda videoinspelning är att man kan se hela inspelningen flera gånger 

och upptäcker då saker man inte sett om man endast observerat. Som Norrby (2004) menar 

kan man genom att använda sig av videoinspelning titta på filmerna om igen och helt plötsligt 

upptäcka något som man inte sett från början. Genom videoinspelning kan du bearbeta 

materialet mer än vad du kan med observationer. Även Lindgren (2012) beskriver att 

videoinspelning ger fylligare data då man kan analysera på mikronivå. Genom att spola 

tillbaka, stanna upp och se valda frekvenser om och om igen kan man göra djupare tolkningar 

alltså mikroanalyser. Vid transkribering skrevs kommentarer kring texten för att först hitta 

vad som var intressant med data. Efterhand formulerades kommentarerna om för att så 

småningom bilda resultatet. Att använda sig av kommentarer valdes då det var svårt att göra 

färgmarkeringar när materialet skulle tolkas på ett djupare plan eftersom varje samtal skiljde 

sig åt. Därför valdes det att skriva kommentarer kring materialet och då hittades så 

småningom likheter och skillnader i materialet som till slut blev resultatets olika teman. 

Genom denna studie har vi gjort många aktiva val som lett oss till vårt resultat, det enda vi 

inte kunnat ha någon inverkan på är våra förutsättningar. När man gör en aktionsforskning är 

det svårt att ha någon inverkan på förutsättningarna men man kan välja att göra om dem till 

positiva. I denna studie gav de olika förutsättningarna i slutändan oss ett bredare och därmed 

mer trovärdigt resultat. 

RESULTAT 
Resultatet presenteras nedan i de kategorier som kommit fram i analysarbetet. Rubrikerna är 

de kategorier som uppkommit i analysen för att svara på frågan: hur använder elever 

tillgängliga verktyg och resurser i boksamtal på engelska? 

ELEVERNA SÖKER BEKRÄFTELSE FRÅN LÄRAREN 

Eleverna sökte ofta kontakt med läraren när de samtalade. Oftast bekräftade läraren genom att 

nicka eller genom att upprepa det eleven sagt. Hur eleverna sökte kontakt skiljde sig från elev 

till elev och händelse till händelse. Som vi ser i citatet sökte några elever kontakt enbart 

genom ögonkontakt med läraren för att bekräfta att de svarat rätt. Svea berättar varför hon 

gillar Långben. Efter hennes förklaring bekräftar läraren genom att upprepa några av orden 

Svea har använt sig av. 
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Svea: I like Goofy, is nice, funny and happy (sedan tittar hon på läraren) 

Lärare: Ok that he is nice (Skola 1) 

 

I citaten ovan har eleven fått frågan ”what did you like about the text?”. Hon svarar att 

hon gillar Långben, därefter söker hon bekräftelse genom att titta på läraren. När 

eleverna skulle svara på grundfrågorna sökte de kontakt efter att de svarat på frågan 

genom att titta på läraren för att se att de svarat rätt. Med tanke på att det var öppna 

frågor som eleverna utgick från fanns det inget rätt eller fel men eleverna vill ändå ha 

bekräftelse från läraren. Då frågan i detta fall var vad eleven gillade med texten är det 

endast eleven som egentligen vet vad som är rätt eller fel svar. Då det var öppna frågor 

kan detta ha lett till att de var osäkra på vilka svar läraren var ute efter. Genom att då få 

ögonkontakt med läraren kunde de få en bekräftelse på att de svarat rätt. En annan 

tolkning kan vara att eleverna var nöjda med sitt svar och tittade på läraren för att de 

kände sig nöjda och ville ha den bekräftelsen från läraren. De ville visa sina kunskaper 

och genom att se på läraren få känna sig duktiga.  

 

Ett annat sätt de sökte bekräftelse i var genom att fråga läraren. Det kunde vara frågor 

som handlade om att de inte förstod och behövde en annan förklaring, men oftast var det 

frågor kring ord de ville veta om de uttalat rätt, som i citatet nedan. Det kunde vara ord 

som de var osäkra på om de förstått betydelsen av och ville därför bekräfta genom 

läraren. 

 

Anna: fall in the vad heter det water? 

Lärare: Yes, water, was it water he fell in? 

Anna: Nej ehh. Tar lappen och vänder på den. Mud pah nånting (skrattar lite 

nervöst) 

Lärare: Can anyone help Anna? 

Robin räcker upp handen och svarar: Mud puddle. (Skola 1) 
 

Här ser vi att eleven söker bekräftelse genom att fråga läraren om ordet water. I just 

detta citat är det ordet water som eleven är osäker på, vilket hon får bekräftelse på av 

läraren att water är vatten. I detta fall var det ordet mud puddle (lerpöl) som läraren 

trodde eleven var ute efter. Men frågan är om det var mud puddle som eleven var ute 

efter eller om eleven bara ville få bekräftat att hon svarat rätt på frågan. Läraren tror att 

det är mud puddle som eleven menar då karaktären i boken ramlar i en lerpöl och inte 

en vattenpöl. En annan tolkning är att ordet lerpöl inte var ett ord i elevens vardagliga 

språk och därför valde att använda ordet vatten istället. 

 

Ett annat exempel är det vi ser från skola 2, där eleven söker bekräftelse genom att 

upprepa en fråga på svenska. Eleven undrar om han förstått frågan rätt och därför 

upprepar frågan på svenska samtidigt som han har ögonkontakt med läraren. Han får 

bekräftelse genom att läraren nickar och säger ”Mmm”. 

 

Lärare: What was it about, the text? 
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Frans: Vaa? (tittar på läraren) 

Lärare: What was it about? 

Frans: Handlar om? (samtidigt som han tittar på läraren) 

Lärare: Mmm (nickar) (Skola 2) 

 

Då engelska inte är elevernas förstaspråk är deras ordförråd inte lika stort och därför kan 

Frans behöva ta hjälp av sitt modersmål. I just detta citat upprepar läraren frågan antagligen 

för att hon vet att eleven egentligen förstår men är lite osäker och vill ha lärarens bekräftelse. 

Genom att då kontrollera att han förstått den engelska frågan väljer han att säga frågan på 

svenska för att kontrollera. 

 

Sammanfattning 

Det vi kan se i citaten är att eleverna söker kontakt med läraren för att de vill svara rätt. Man 

kan också se det som att de frågar läraren för att de vet att läraren har mer kunskap kring 

ämnet. Som ett sociokulturellt perspektivs syn på lärande, är vi i ständig utveckling och har 

alltid möjlighet att appropiera kunskaper, som menas med att ta till sig kunskaper från våra 

medmänniskor. Genom att fråga läraren tar eleverna möjligheten att lära sig av lärarens 

kunskaper. De frågor eleverna vill ha svar på handlar oftast om uttal av engelska ord eller 

engelska uttryck. Vi kan även se att eleverna ibland vet vad de skall svara men vill kontrollera 

att det är rätt innan de svarar.  

 

ELEVERNA TITTAR PÅ ILLUSTRATIONER ELLER STÖDORD INNAN DE SVARAR PÅ 

FRÅGOR 

Ibland när eleverna inte kom på ett ord tog de hjälp av illustrationer som läraren förberett som 

stöd. Dessa illustrationer arbetade eleverna med innan och under läsningen, även vid samtalet 

fanns de tillgängliga för alla elever. I andra samtal fick eleverna istället för illustrationer 

lappar med ord som de kunde använda sig av. På skola 2 fick eleverna skriva egna stödord 

som de använde för att svara på frågorna. Deras stödord utgick oftast från grundfrågorna och 

användes därför när de fick frågor från kompisar eller läraren. 

Lärare: Where there any words you didn´t understand? 

Filip tittar på sitt papper och säger: Paracasism, den du! (tittar med ett leende på 

läraren) (Skola 2) 

 

Här ser vi att Filip har uppmärksammat ett nytt ord som han skrivit på sitt papper men 

eftersom det är nytt för honom kan han inte uttala det riktigt rätt. Genom att Filip säger ”den 

du” och tittar med ett leende på läraren kan tolkningen göras att han är stolt över att ha hittat 

ett nytt och svårt ord vilket han antagligen inte kunnat komma ihåg om han inte skrivit ned 

stödord. Ordet som han egentligen var ute efter var det spanska ordet paracmasis som har med 

tjurfäktning att göra. Eftersom han skrivit ned ordet så som den läsande eleven uttalat ordet 

kan vi anta att den elev som agerat högläsare inte heller haft kunskap om ordet och dess uttal.   
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De elever som hade bildstöd under samtalet tog hjälp av bilderna när de inte kom på ord de 

ville säga. Det använde sig både av bildstöden som läraren förberett samt illustrationerna från 

böckerna. 

Stina: Jag kan inte säga detta på engelska, men jag tycker det är konstigt att här 

är det svart ( pekar på Robin Hoods peruk) och sen i boken är det brunt.. 

Lärare: Yes in the front.. Who was it who has ( pekar på bilden med en peruk på) 

Stina: A black (vänder på bilden på peruk) wig. (Skola 1) 

 

Här kan vi se att eleven först tar hjälp av illustrationerna från boken och sedan en av lapparna 

som läraren förberett. Hon använder bilderna i högläsningsboken för att beskriva att de olika 

bilderna skiljer sig åt. Hon har upptäckt ett fel som illustratörerna av boken gjort då hårfärgen 

på en karaktär skiljer sig åt på framsidan och i boken. Flera elever använde sig av bilderna i 

boken för att både visa på brister i illustrationerna men också när de ville samtala om en 

händelse i boken. I citatet använder sig eleven även av bildstöden för att säga ett ord som hon 

inte kunde. Dessa bildstöd tolkar vi att de använde sig av när deras ordförråd inte räckte till. 

De tittade på bilderna och vände på dem för att se ordet. Men det behövde inte vara så att de 

inte kände till ordet, det kan vara så att de använde sig av stöden som en extra kontroll innan 

de sa ordet. De ville vara säkra på att de sa rätt och valde därför att titta på bilderna och dess 

ord innan de svarade läraren. Detta kunde man se då de ibland bara vände snabbt på bilden 

innan de svarade på frågor.  

 

Sammanfattning 

Här ser vi skillnaden mellan att få ord och bildstöd eller att göra dessa själva. Då eleverna har 

fått tilldelat bild och ordstöd kan de använda sig av dessa även om det är nya ord som de ännu 

inte har i sin ordbank. De elever som får skriva ned egna stödord väljer ord de reda kan och 

använder sina stödord mer för att komma ihåg vad de läst. En annan tolkning kan vara att 

genom stödorden får eleverna chansen att bli mer självständiga. 

ELEVERNA HJÄLPER VARANDRA 

UPPMÄRKSAMMAR VARANDRAS BEHOV 

Eleverna hjälpte varandra genom att säga ett ord när en annan elev hakat upp sig men även 

genom att ge eleven ordet eller illustrationen där ordet stod. De hjälpte varandra på olika sätt, 

ibland genom att bara säga ordet rakt ut och ibland genom att ge varandra tips för att hitta rätt 

ord. I citatet från skola 2 ser vi en situation som ofta uppstod, att eleverna avslutar varandras 

meningar. I detta citat är det eleverna som agerar samtalsledare. 

Helena överröstar de andra eleverna och säger: Little,little Willy´s 

grandfather,they have a potatoefarm and the grandfather begins sick and he must 

klara av att… 

Frida: Betala räkningar 

Helena: Att pay the… 

Frida: pay the bills  
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Det vi kan se här är att en elev inte kan fullfölja meningen och att de andra eleverna 

uppmärksammar att eleven behöver hjälp för att komma vidare. Att eleverna inte kom på hur 

de skulle formulera sig är något som ofta utspelade sig på skola 2. Detta beror antagligen på 

att de saknar vissa ord i sitt engelska ordförråd som gör att de inte kommer vidare. När detta 

skedde kunde de andra eleverna hjälpa. I just detta citat kan vi se att Helena börjar på sin 

mening och sedan stannar upp då hon inte kan eller kommer på följande ord. Frida avslutar 

Helenas mening men gör detta på svenska. Frida hjälper Helena men inte genom att ge henne 

svaret på hela meningen utan genom att säga resten av på svenska. Helena säger därefter en 

del av frasen på engelska och Frida hjälper genom att säga hela frasen på engelska. Det kan 

vara så att Frida vet att Helena har någon kunskap om frasen och väljer därför att säga frasen 

på svenska för att ge Helena chansen att komma på frasen själv. 

 

Ett annat sätt eleverna hjälpte varandra på är genom att skicka ordlappar eller illustrationer till 

varandra. När klasskompisarna uppmärksammade att en elev inte kom på ett ord skickade de 

lärarens illustrationer eller ordlappar till varandra. Till skillnad från förra citatet är det här 

läraren som agerar samtalsledare. 

 

Lärare: helpful yes and there was one word more that I think Robert had. What 

was Goofy, the word you had? (läraren tittar på Robert) 

Någon elev säger åhh och Svea och Christoffer räcker upp handen samtidigt som 

Christoffer skickar en ordlapp till Robert. (Skola 1) 

 

På citatet från skola 1 som vi ser ovan hjälper Christoffer Robert. Han väljer att hjälpa Robert 

genom att ge honom ordlappen istället för att säga svaret. Samtidigt som han gör detta räcker 

han upp handen vilket är ett tecken på att han kan svaret. Han väljer att hjälpa Robert istället 

för att själv svara. Här ser vi precis som föregående citat att eleverna väljer att hjälpa sina 

kompisar men inte genom att säga hela svaret utan ger dem en chans att komma på svaret 

själva. I just detta citat ser vi att Christoffer vill och kan svara på en fråga som läraren ställt 

genom att han räcker upp handen. Läraren väljer att ge frågan till Robert som i detta fall inte 

kan svaret. Christoffer uppmärksammar detta och skickar en ordlapp till Robert, på ordlappen 

stod svaret som läraren i detta fall var ute efter. Christoffer kunde sagt svaret till Robert men 

väljer att skicka lappen istället för att Robert skall få läsa och uttala ordet själv. 

 

Sammanfattning 

Här ser vi skillnaden mellan att läraren är samtalsledare eller att eleverna själva får agera 

samtalsledare. I det första citatet är det eleverna själva som agerar samtalsledare och därmed 

utgår de från de öppna grundfrågorna som alla eleverna kan svara på. I det andra citatet ställer 

läraren en sluten fråga till en elev som inte kan svaret. Läraren tvingar då eleven att använda 

sig av något slags hjälpmedel för att kunna svara. Så hur de använder sig av resurser eller 

verktyg är något som samtalsledaren kan påverka om hen väljer att ställa följdfrågor av sluten 

karaktär. 

TAR HJÄLP FRÅN SINA KLASSKOMPISAR 
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Till skillnad från föregående kategori där eleverna uppmärksammade varandra söker eleverna 

i denna kategori själva hjälp från sina klasskompisar. Genom att vända sig till en elev som 

räcker upp handen eller genom att vända sig mot en kompis och söka efter svaret. I citatet 

nedan är det Kalle som har fått frågan om vad som händer när man bär något och sedan 

somnar. Kalle vet inte vad han skall svara och vänder sig då mot Robin då han ser att Robin 

räcker upp handen. Robin väljer då att visa Kalle svaret genom att göra en rörelse med den 

andra handen. Kalle kommer då på att ordet är trilla och kan svara läraren. 

Lärare: And what happened when you carry something and you relax? Vad 

händer då? In English. What will happen to the treasure chest if you relax? 

Kalle tittar på Robin som fortfarande håller uppe handen och visar med den 

andra armen en rörelse som att något trillar. 

Kalle: ehh den trillar (Skola 1) 

 

I detta citat kan vi se att det inte är svaret som Kalle inte förstår utan lärarens fråga. Istället för 

att fråga läraren vad hon menar vänder han sig till sin klasskamrat för att få svaret på frågan. 

Kalle väljer att inte fråga läraren vad hon menar utan att istället få svaret av sin klasskompis 

och kunna ge läraren svaret hon är ute efter. Detta kan tolkas som ett tecken på att Kalle inte 

vill visa läraren att han inte förstått frågan utan tar hjälp av Robin för att undvika att visa för 

läraren att han inte förstått frågan. Då läraren har gjort flera förklaringar kan det tolkas som att 

Kalle känner sig dålig om han frågar läraren. En annan tolkning är att han inte förstår lärarens 

förklaring och därför söker efter hjälp från kompisen. Han behövde hjälp från någon på sin 

egen nivå.  

 

Sammanfattning 

Att eleven i detta stycke väljer att ta hjälp av sin klasskompis istället för läraren kan vara för 

att han vill visa läraren att han kan. Han kunde valt att fråga läraren vad hon menade men 

väljer istället att vända sig till kompisen. 

 

ELEVERNA UTGÅR FRÅN GRUNDFRÅGORNA 

I alla samtal utgick eleverna från fyra grundfrågor, vilka de använde sig av hela tiden 

för att komma vidare i samtalen. Här skiljde metoden sig åt på de olika skolorna då 

eleverna på skola 2 fick bestämma själva vem som skulle vara samtalsledare till skillnad 

från skola 1 där läraren var samtalsledare. Nedan ser vi ett exempel på att frågorna 

användes genom att läraren fick påminna eleverna om att ställa en fråga för att föra 

samtalet vidare. Men det räckte att läraren påminde om att det var en fråga som skulle 

ställas, hen behövde inte säga frågan. Det som händer i följande citat är att att det blivit 

tyst och att läraren då väljer att föra samtalet vidare genom att påminna eleverna om att 

använda sig av frågorna. 

 

Lärare: very good now you have to ask the question.. 

Det börjar mumlas lite och Robert skriker: säg 
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Karin: What do you like? (Skola 1)  

 

I just detta samtal fick eleverna skiftas om att agera samtalsledare och därav påminner 

Robert Karin genom att skrika säg. Det kan vara så att Karin inte kom på vilken fråga 

hon skulle ställa och var tvungen att tänka efter innan hon fortsatte. Ett annat antagande 

är att Karin glömt bort att det var hennes tur att vara samtalsledare och genom 

påminnelsen från Robert kom på att det var hon. I nästa citat är det eleverna själva som 

använder sig av frågorna som stöd för samtalet. Här behövde de inte en påminnelse från 

läraren utan skötte samtalet själva. Eleverna har precis avslutat läsningen då Erik börjar 

samtalet genom att ställa frågan: what did you like about the text? 

 

Erik: ehh what did you like about the text? 

Emil: me?eh aha I like the text because I was trying to, it took a long time to, ehh 

ehmm into ehh hur säger man fatta.. (Skola 2) 

 

Grundfrågorna använde de när det blev tyst, då någon av eleverna som agerade samtalsledare 

förde samtalet vidare genom att använda en av grundfrågorna. Erik startar samtalet genom att 

ställa en av de fyra grundfrågorna. I de samtal eleverna agerade samtalsledare själva utgick de 

endast från grundfrågorna i sina diskussioner. Till skillnad från de samtal där läraren agerade 

samtalsledare där hon även ställde följdfrågor. I nästa citat ser vi att eleverna ställer en 

grundfråga men att läraren sedan går in och ställer följdfrågor. 

 

Christoffer: I like that Goofy is nice, helpful, honest and much more. What do you 

like Elias? 

Elias: I can show a picture. (Elias börjar bläddra i boken och Robert hänger över 

bordet). I like when ehh Goofy have a red face (nu har han hittat sidan och visar 

upp den för gruppen) 

Några i klassen börjar skratta, Robert sätter sig på sin stol igen. 

Lärare: oh yeah, why does he have a red face? 

Elias: for he have a heavy thing on the.. (pekar på ryggen) 

(Samtidigt som Elias pratar nickar läraren och säger flera gånger very good). 

Läraren: on the back. Yeah he has a heavy thing on his back. What was the thing? 

Elias: trees eller? Wood (Skola 1) 

 

De utgår från grundfrågorna för att starta diskussionen men läraren väljer att ställa följdfrågor 

för att leda barnen i en viss riktning. I detta fall vill läraren att eleven skall kunna förklara och 

så småningom komma fram till ordet wood. I andra fall ställde läraren följdfrågor för att 

eleverna skulle utveckla sina svar och föra längre diskussioner. En annan tolkning är att 

läraren har ett syfte med uppgiften som hon inte fick fram utan att använda sig av 

följdfrågorna. Det kan även vara att läraren helt enkelt inte kunde låta bli att lägga sig i 

diskussionen. 

 

Sammanfattning 
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Grundfrågorna användes som öppna frågor för att skapa diskussioner, det som skiljde 

samtalen åt var att i det samtal läraren var mer delaktig valde hon att ställa följdfrågor vilket 

saknades i de andra samtalen då eleverna inte hade några följdfrågor att utgå ifrån. Med 

följdfrågorna kunde läraren leda eleverna till att använda till exempel de illustrationerna hon 

förberett. Följdfrågorna ledde även till att klasskompisarna förstod varandra, genom att ställa 

följdfrågor fick de både berätta vad de tyckte och varför. En annan tolkning är att 

diskussionerna kunde blivit bättre utan lärarens följdfrågor då dessa även kan ha begränsat 

eleverna. Läraren ställde följdfrågor utifrån hennes syfte med uppgiften, att använda de 

tillgängliga verktygen. Frågan är om resultatet varit detsamma om läraren inte agerat 

samtalsledare. 

DISKUSSION 
Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om boksamtal i ämnet engelska i årskurserna 

4-6. Därför har vi ställt oss frågan hur använder elever tillgängliga verktyg och resurser i 

boksamtal på engelska? Nedan följer en diskussion kring resultatet kopplat till tidigare 

forskning. 

Vår centrala slutsats är att boksamtal i ämnet engelska leder till att eleverna tar ansvar och 

tränar både läsförståelsen och att tala engelska. Genom boksamtal kan eleverna träna sin 

läsförståelse och förbättra sitt ordförråd med hjälp av varandra och verktyg i form av 

illustrationer. Till början behöver eleverna mycket stöd av läraren men som vi ser i resultatet 

kan eleverna även klara sig med lite stöd då de tar och får hjälp från sina kamrater. Att 

använda boksamtal är en metod där eleverna får träna på alla förmågorna i engelska som står i 

läroplanen (Skolverket, 2011). De får träna på att både förstå och tala engelska, använda 

språkliga strategier och anpassa språket för att göra sig förstådd av andra samt reflektera kring 

kopplingar mellan boken och omvärlden. 

De olika skolorna arbetade med metoden på olika sätt, skola 1 använde sig av illustrationer 

och ord som läraren förberett som stöd i både läsningen och samtalen. Detta förespråkar 

Sandström (2011) då hon menar att illustrationer underlättar elevernas förståelse för texten. 

Då eleverna hade tillgång till både illustrationerna i böckerna och andra illustrationer som 

läraren tillverkat fick de två olika sätt att bearbeta texten. Även Lee (2012) fokuserade på 

illustrationer i sin studie då hon använde sig av powerpoint under läsningen för att alla 

eleverna skulle kunna se illustrationerna i boken. För att lära sig ett nytt ord anser vi att man 

behöver arbeta in det på flera olika sätt . Genom att både arbeta med bilderna i boken samt 

med lärarens illustrationer fick eleverna två olika sätt att bearbeta orden. När de sedan 

använde sig av orden i samtalet fick de ytterligare ett sätt att bearbeta orden. De fick både se, 

höra och säga orden ett flertal gånger till skillnad från de elever som inte hade detta verktyg 

att tillgå. 

 

I några situationer sökte eleverna efter lärarens bekräftelse när de hade svarat på en fråga för 

att kontrollera att de svarat rätt. Säljö (2014) skriver att man behöver vuxna eller kamraters 

ledning för att lösa problem som man inte klarar av själv. Detta kallar Vygotskij (2001) för 
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den proximala utvecklingszonen, för att utveckla sitt lärande behöver man till början mycket 

stöttning för att så småningom klara av det själv. Man kan jämföra det som att lära sig cykla, i 

början har man en trehjuling sedan övergår man till stödhjul för att sedan kunna cykla själv 

utan stöd. Metoden boksamtal var nytt för eleverna och därför ville de ha stöd från läraren. 

Stödet fick de genom att söka och få bekräftelse från läraren att de svarat rätt. 

 

I boksamtalet arbetade eleverna i grupp vilket enligt Lindberg (2006) hjälper eleverna att 

skapa mening och förstå varandra på sitt andraspråket. Detta kunde vi se då eleverna hjälpte 

varandra genom att exempelvis avsluta varandras meningar eller skicka lapparna med orden 

på, fastän de själva visste svaret. Under ett samtal i skola 2 avslutade eleverna varandras 

meningar eller hjälpte till när kompisens ordförråd inte räckte till. Detta är något som Liberg 

(2007) kallar för det generella antagandet, den mer kunnige leder eller stöttar den mindre 

kunnige. Detta syns tydligt i resultatet då en elev som räcker upp handen hjälper en annan 

elev att svara på frågan genom att visa gester eller skicka lappar. Vi kan anta att eleven som 

räcker upp handen kan svaret och därmed är den mer kunnige i gruppen. Då en annan elev fått 

ordet hjälper den mer kunnige eleven genom att ge den andra eleven en lapp eller visa med 

gester. Att en mer kunnig elev hjälper en mindre kunnig kan också kallas för peer tutoring 

(Williams, 2006). I boksamtalet lär sig eleverna i samspel med andra, genom att lyssna på 

varandra och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Detta är hur Säljö (2014) 

beskriver ett sociokulturellt perspektiv, man lär sig genom att dela med sig av sina kunskaper 

och erfarenheter. 

 

Som vi nämnt ovan tog eleverna både hjälp av varandra och från läraren. De såg möjligheten 

att kunna appropiera kunskaper från både lärare och elever. Istället för att bara ta kunskaper 

från den mest kunnige, i detta fall läraren såg eleverna till individerna. Alla har vi olika 

kunskaper och erfarenheter och genom att appropiera kunskaper från våra medmänniskor 

utvecklas vi som individer (Säljö, 2014). I boksamtalet arbetade eleverna i grupp vilket enligt 

Lindberg (2006) hjälper eleverna att skapa mening och förstå varandra på sitt andraspråk. 

 

I några av samtalen var det läraren som agerade samtalsledare medan i andra samtal skötte 

eleverna detta själva. För att eleverna skulle kunna utveckla sina svar ställde läraren 

följdfrågor vilket inte eleverna som var samtalsledare gjorde. Det var ändå eleverna som förde 

själva samtalet, som Liberg (2007) skriver skall klassrummet vara en pedagogisk miljö där 

lärandet sker utifrån att alla hjälper varandra. För att detta skall fungera krävs det att läraren 

organiserar och möjliggör det (Liberg, 2007). Genom att själv vara samtalsledare kunde 

läraren leda eleverna till syftet med uppgiften, att använda sig av verktygen och resurserna. 

Genom att överlåta ansvaret till eleverna blev eleverna tvungna till att hjälpa varandra men då 

kunde inte läraren reglera att de höll sig till uppgiftens syfte. Vi kan se fördelarna med båda 

sätten och tror att det bästa sättet är att variera, ibland kan läraren agera samtalsledare och 

ibland eleverna. 

 

För att svara på forskningsfrågan använde eleverna sig av de tillgängliga resurserna och 

verktygen för att kunna föra en diskussion. Genom att använda boksamtal vid inlärning av 

engelska ökar ansvaret utefter mognad. Eleverna väljer själva att ta mer ansvar genom att 
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hjälpa varandra och ta hjälp från varandra. Eleverna tar ansvar för sitt eget lärande, vilket är 

ett av målen i läroplanen (Skolverket, 2011).  

DIDAKTISKA IMPLIKATIONER 
För att kunna föra ett boksamtal på sitt andraspråk behövde eleverna ta hjälp av varandras 

kunskaper och dela med sig av sina egna. Vid de tillfällen då samtalen började ta slut använde 

de sig av illustrationerna, stödorden, varandra eller läraren för att kunna komma vidare i 

samtalet. Utan dessa verktyg och resurser tror vi inte det hade kunnat bli några diskussioner 

utan bara frågor och svar. Det var genom verktygen och resurserna som eleverna kunde 

utveckla och förklara sina svar. 

Då man i Sverige oftast börjar med andraspråksinlärning i lågstadiet behöver vi forskning 

kring dessa åldrar. För hur kan man veta om samma metoder fungerar i förskolan som i 

skolan. Det enda vi vet av våra erfarenheter är att barn utvecklas och pedagogiken skiljer sig 

åt från förskolan till skolan. I vidare forskning bör fokus ligga på hur man kan arbeta med 

boksamtalet då den forskning vi hittat endast berättar om fördelarna kring arbetet med 

boksamtal. Lärare och rektorer ute på skolorna behöver veta hur man skall använda boksamtal 

för att själva kunna testa metoden i sina skolor. Med vår studie hoppas vi nå ut till både lärare 

och forskare för vidare studier samt att metoden sprids och testas ute på skolorna. 

EGNA LÄRDOMAR 
Vi har lärt oss hur det är att arbeta med aktionsforskning; att vara en forskande lärare är 

tidskrävande och det krävs att man kan ha många bollar i luften. Man måste klara av att vara 

en bra lärare samtidigt som en objektiv forskare. Med aktionsforskning kan man inte bara utgå 

från sina egna tankar och hypoteser utan måste vara beredd att släppa vissa saker för att kunna 

komma överens med lärare och elever ute på skolan. Bara för att vi hittat ett 

utvecklingsområde betyder inte det att lärarna och eleverna håller med.  

Metoden boksamtal har vi upptäckt kräver en del förarbete för att kunna nå bästa resultat. 

Eleverna behöver ha tillgång till en del verktyg och resurser för att kunna föra en diskussion 

på engelska. Men framförallt behöver de ha ett tryggt klimat där de vågar ta del av varandras 

kunskaper och erfarenheter. Den största lärdomen är att aktionsforskning gör det lättare att nå 

ut med en ny metod. Då lärarna och eleverna får känna sig delaktiga får de ett syfte med 

studien och förhoppningsvis fortsätter att använda metoden. Resultatet och tidigare forskning 

visar att boksamtal i ämnet engelska är en metod där eleverna utvecklar kunskaper i samspel 

med varandra men behöver stöttning i form av tillgängliga verktyg och resurser för att nå dit.  
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BILAGA 1 
 

Utvecklingsarbetet ”boksamtal” i engelska för klass 4-5 

 

Syfte 

Eleven får förutsättningar att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd 

samt tolka innehållet i talad och skriftlig engelska. 

Undervisning 

Läraren och lärarstudent kommer att läsa skönlitterära böcker högt för eleverna som t.ex. 

Robin Hood. Före, under och efter läsningen kommer läraren/lärarstudenten gå igenom 

eventuella svåra ord med eleverna så att alla hänger med i texten. Efter läsningen kommer 

eleverna ha ett så kallat boksamtal där eleverna får föra diskussioner kring några frågor. Vid 

två tillfällen kommer eleverna filmas där materialet kommer att användas för att göra ett 

utvecklingsarbete. Resultatet kommer att visas senare denna termin. 

Vi tränar på att 

 Olika former av samtal och dialog. 

 Strategier för att uppfatta ord och sammanhang i talat språk. 

 Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal t.ex. frågor, fraser och uttryck. 

 Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när inte språket räcker till. 

Kunskapskrav och bedömning 

Arbetet bedömning grundar sig på 

 Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkel engelska. 

 Eleven visar förståelse av texten och samtalen genom att delta i dialoger. 

Bedömningen sker utifrån hur eleven samtalar i boksamtalen samt elevens delaktighet vid 

högläsningen och boksamtalen. 

Bedömning görs utifrån 

 Insats krävs för att nå lägsta kunskapskrav 

 Godtagbara kunskaper 

 Mer än godtagbara kunskaper 

 Aktuell kunskap ej bedömd ännu 

  



28 

 

BILAGA 2 
 

Utvecklingsarbetet ”boksamtal” i engelska för klass 6 

 

Syfte 

Eleven får förutsättningar att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd 

samt tolka innehållet i talad och skriftlig engelska. 

Undervisning 

Eleverna kommer att läsa skönlitterära böcker högt för varandra. Före, under och efter 

läsningen kommer lärarstudenten gå igenom eventuella svåra ord med eleverna så att alla 

hänger med i texten. Efter läsningen kommer eleverna ha ett så kallat boksamtal där eleverna 

får föra diskussioner kring några frågor. Vid två tillfällen kommer eleverna filmas där 

materialet kommer att användas för att göra ett utvecklingsarbete. Resultatet kommer att visas 

senare denna termin. 

Vi tränar på att 

 Olika former av samtal och dialog. 

 Strategier för att uppfatta ord och sammanhang i talat språk. 

 Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal t.ex. frågor, fraser och uttryck. 

 Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när inte språket räcker till. 

Kunskapskrav och bedömning 

Arbetet bedömning grundar sig på 

 Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkel engelska. 

 Eleven visar förståelse av texten och samtalen genom att delta i dialoger. 

Bedömningen sker utifrån hur eleven samtalar i boksamtalen samt elevens delaktighet vid 

högläsningen och boksamtalen. 
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BILAGA 3  

 

 

 

 

 

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 

Anki Wennergren (Utbildningsledare)  

Mail: Anki.Wennergren@hh.se tel. 070-222 1997 

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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BILAGA 4 
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BILAGA 5 
 

Like 

What did you like 

about the text? 

Dislike 

What did you dislike 

with the text? 

Vaguely 

Any questions? 
Pattern 

Could you find any 

patterns in the text? 

    

 

Förminskning av originalet (tabellen ovan) 
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BILAGA 6 

Datainsamling Nyckelord Tema 

Christoffer: I like that 

Goofy is nice, helpful, 

honest and much more. 

What do you like Elias? 

Elias: I can show a 

picture. (Elias börjar 

bläddra i boken och 

Robert hänger över 

bordet). I like when ehh 

Goofy have a red face 

(nu har han hittat sidan 

och visar upp den för 

gruppen) 

Några i klassen börjar 

skratta, Robert sätter 

sig på sin stol igen. 

Lärare: oh yeah, why 

does he have a red 

face? 

Elias: for he have a 

heavy thing on the.. 

(pekar på ryggen) 

(Samtidigt som Elias 

pratar nickar läraren 

och säger flera gånger 

very good). 

Läraren: on the back. 

Yeah he has a heavy 

thing on his back. What 

was the thing? 

Elias: trees eller? 

Wood (Skola 1) 

 

Använder grundfrågor. Eleverna utgår från 

grundfrågorna. 

 

Erik: ehh what did you 

like about the text? 

Emil: me?eh aha I like 

the text because I was 

trying to, it took a long 

time to, ehh ehmm into 

ehh hur säger man 

fatta.. (Skola 2) 

 

Använder grundfrågorna. Eleverna utgår från 

grundfrågorna. 
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Stina: Jag kan inte 

säga detta på engelska, 

men jag tycker det är 

konstigt att här är det 

svart ( pekar på Robin 

Hoods peruk) och sen i 

boken är det brunt.. 

Lärare: Yes in the 

front.. Who was it who 

has ( pekar på bilden 

med en peruk på) 

Stina: A black (vänder 

på bilden på peruk) 

wig. (Skola 1) 

Tar hjälp av illustrationer. Eleverna tittar på 

Illustrationer eller stödord 

innan de svarar på frågor. 

 

Lärare: Where there 

any words you didn´t 

understand? 

Filip tittar på sitt 

papper och säger: 

Paracasism, den du! 

(tittar med ett leende 

på läraren) (Skola 2) 

 

Tar hjälp av stödord. Eleverna tittar på 

Illustrationer eller stödord 

innan de svarar på frågor. 

 

Helena överröstar de 

andra eleverna och 

säger: Little,little 

Willy´s 

grandfather,they have 

a potatoefarm and the 

grandfather begins 

sick and he must klara 

av att… 

Frida: Betala 

räkningar 

Helena: Att pay the… 

Frida: pay the bills  

 

Hjälps åt att avsluta 

varandras meningar. 

Eleverna uppmärksammar 

varandras behov. 

 

Lärare: And what 

happened when you 

carry something and 

you relax? Vad händer 

då? In English. What 

will happen to the 

treasure chest if you 

relax? 

Kalle tittar på Robin 

som fortfarande håller 

uppe handen och visar 

med den andra armen 

Klasskompisarna hjälper 

varandra. 

Eleverna tar hjälp från sina 

klasskompisar. 
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en rörelse som att 

något trillar. 

Kalle: ehh den trillar 

(Skola 1) 

Lärare: very good now 

you have to ask the 

question.. 

Det börjar mumlas lite 

och Robert skriker: 

säg 

Karin: What do you like? 

(Skola 1) 

Använder grundfrågorna. Eleverna utgår från 

grundfrågorna. 

 

Lärare: What was it 

about, the text? 

Frans: Vaa? (tittar på 

läraren) 

Lärare: What was it 

about? 

Frans: Handlar om? 

(samtidigt som han 

tittar på läraren) 

Lärare: Mmm (nickar) 

(Skola 2) 

 

Söker kontakt med läraren. Eleverna söker bekräftelse 

från läraren. 

 

Anna: fall in the vad 

heter det water? 

Lärare: Yes, water, 

was it water he fell in? 

Anna: Nej ehh. Tar 

lappen och vänder på 

den. Mud pah nånting 

(skrattar lite nervöst) 

Lärare: Can anyone 

help Anna? 

Robin räcker upp 

handen och svarar: 

Mud puddle. (Skola 1) 
 

Söker bekräftelse från 

läraren. 

Eleverna söker bekräftelse 

från läraren. 

 

Svea: I like Goofy, is 

nice, funny and happy 

(sedan tittar hon på 

läraren) 

Lärare: Ok that he is 

nice (Skola 1) 

 

Söker bekräftelse från 

läraren. 

Eleverna söker bekräftelse 

från läraren. 

 

Lärare: helpful yes 

and there was one 

word more that I think 

Klasskompisarna hjälper 

varandra. 

Eleverna uppmärksammar 

varandras behov. 
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Robert had. What was 

Goofy, the word you 

had? (läraren tittar på 

Robert) 

Någon elev säger åhh 

och Svea och 

Christoffer räcker upp 

handen samtidigt som 

Christoffer skickar en 

ordlapp till Robert. 

(Skola 1) 
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