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på designen av läsläxan men också skapa en stödjande lärmiljö för eleverna. Det 

är även viktigt att eleverna ges möjlighet att diskutera det de läst med varandra. 

Syftet med studien är att undersöka hur läsläxor kan relateras till elevers 

läsförståelse när de används i samtalsgrupper i skolan. Den teoretiska 

utgångspunkt som studien utgick ifrån är det sociokulturella perspektivet och 

den analysmetod som används är topikanalys. I resultatet framkom att elevernas 

läsförståelse fördjupas när läsläxan används i samtalsgrupper i skolan. Detta då 

eleverna får visa att de kan sätta texternas innehåll i ett kommunikativt 
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what they read together. The purpose of this study was to examine how reading 

homework can be related to students' reading comprehension when used in 

dialogue groups at school. The theoretical basis the study assumed was the 

socio-cultural perspective and the method of analysis used was topic analysis. 

The result showed that the students' reading skills deepen when the reading 

homework is utilized in discussion groups with peers in schools. Here students 
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retell, talk about them, and also reflect on what they have read. Moreover, 
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Inledning 
Texter hjälper oss att skapa en förståelse för den värld vi lever i, menar Liberg (2007). Med 

hjälp av texter kan vi beskriva känslor och tankar. Liberg anser även att det är viktigt att 

skolan stöttar elevernas språkliga progression eftersom elever som stimuleras språkligt ges 

möjlighet att inverka på samhället, omgivningen och sin egen situation. Det är även 

betydelsefullt att kunna samtala och argumentera utifrån olika aspekter. För att utveckla dessa 

förmågor behövs enligt Liberg, en stödjande lärmiljö. Enligt Svensson (2009) är respons och 

visat intresse från omgivningen av vikt för att kunna utvecklas till en bra läsare. En 

gemenskap där man tillsammans får tala om och uppleva läsning kallas enligt Hepler och 

Hickman (1982, s. 279) ”a community of readers”. I denna gemenskap är det inte bara samtal 

och läsning i fokus utan även bilder och teater kring det lästa. 

Papanastasious (2008) analys av PIRLS1 2001 visade olika faktorer som påverkar och 

förklarar skillnaden mellan elevers läsprestation. Den ena av dessa faktorer var att eleverna 

diskuterar med varandra om det de läst, ritar en bild eller skriver en text om det lästa. 

Ytterligare en påverkande faktor är den tid som spenderas på läxor, elever som tillbringar mer 

tid på läxan genererar i bättre läsprestation. Denna faktor stöds av Flowers och Flowers 

(2008) genomförda analys av ELS2 2002. Forskarna uppmärksammade att elever som 

spenderar mer tid på läsläxor hade ett högre resultat, än de andra deltagande eleverna, i ELS 

2002. En undersökning genomförd av Bailey, Silvern, Brabham och Ross (2004) visade att 

läsläxor som är designad för att skapa dialog mellan elev och förälder ökade elevernas 

förmåga att dra slutsatser utifrån en läst text. 

Läxors design är viktig och när pedagoger designar elevers läsläxa behöver de ha i åtanke att 

texten är på elevens nivå. Elever befinner sig på olika nivåer i sin läsförståelse och dessa 

behöver tas hänsyn till vid designen av läxor (Voorhees, 2011). Pedagogen bör designa läxor 

som produktiva aktiviteter som ett sätt att ta in lärande i leken. Den produktiva läxan kan 

exempelvis vara att eleven kan baka utifrån ett recept, skriva ett brev eller ta hand om sina 

djur (Corno & Xu, 2004). Genom en litteraturstudie fann Cooper och Valentine (2001) att 

pedagoger ger läxor till sina elever utifrån olika syften. I grundskolan kan dessa syften bland 

annat vara att eleverna ska göra sig beredda på framtida betyg samt lära sig planera sin 

studietid. Fisher, Lapp och Frey (2011) anser att läxor bör engagera eleverna och vara något 

som läraren har undervisat om tidigare.  

Många lärare använder sig av hemläxor i undervisningen och i de yngre åldrarna är det 

framförallt läsläxan som tar stor plats. Så som ovan nämnda forskning har visat är det av stor 

vikt att eleverna ges möjlighet att i så stor utsträckning som möjligt få träna sin läsförståelse. 

Enligt Taube, Lundberg och Skarlind (1995) blir elevers läsläxor en anledning för eleverna att 

få läsa mer och möta textspråket oftare, vilket leder till en utvecklad läsförståelse. Det blir 

därför angeläget att uppmärksamma hur läsläxan kan sättas i ett sammanhang i klassrummet 

och få ett vidare pedagogiskt syfte för att på ett optimalt sätt öka elevers läsförståelse. Detta 

då läsförståelse innebär att eleverna ska kunna förstå texter, använda dem och reflektera kring 

det lästa (Skolverket, 2001). Genom att sätt läsläxan i ett sammanhang i klassrummet ges 

eleverna möjlighet att få utveckla dessa förmågor inom läsförståelsen tillsammans med andra 

elever. Genom studien vill vi bidra med kunskap om hur läsförståelse kan fördjupas hos 

                                                           
1 PIRLS är en förkortning av Progress in International Reading Literace Study och är en internationell studie som 

granskar 10 åringars läsförmåga (http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pirls). 
2 ELS är en förkortning av Education Longitudinal Study och studerar amerikanska elevers prestation i 

matematik och engelska (http://nces.ed.gov/surveys/els2002/). 
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eleverna när läsläxan sätts i ett sammanhang, baserad på ett empiriskt underlag från svensk 

grundskola. 

Studien är inspirerad av en pilotstudie som genomfördes under månaderna februari, mars och 

april 2015. Pilotstudien genomfördes i form av en aktionsforskning och undersökte hur 

läsläxan kunde sättas in i ett sammanhang och utveckla läsförståelsen hos elever. Resultatet 

visade att läxans innehåll och egna erfarenheter var de samtalsämnen som eleverna 

diskuterade i mindre samtalsgrupper i skolan. Eleverna utvecklar sin läsförståelse genom det 

sociala samspelet (se även Larsson & Paulsson, 2015). 

Syfte och forskningsfråga 
Studien syftar till att undersöka hur läsläxor kan relateras till elevers läsförståelse när de 

används i samtalsgrupper i skolan.  

Frågan som undersöks i studien är: Hur samtalar elever om läsläxors innehåll? 

Arbetets disposition 
I studien presenteras rubriken Områdesöversikt som tar upp avsnitten Läsförståelse, Läxor 

och Styrdokument. Därefter följer rubriken Teoretisk utgångspunkt med en beskrivning av det 

sociokulturella perspektivet (se avsnitt Sociokulturella perspektivet). Detta avsnitt följs av 

rubriken Metod där genomförande beskrivs i avsnitt Genomförande. Vidare följer avsnitten 

Urval, Förutsättningar, Metodval, Video och Transkribering. Dessa avsnitt följs av avsnitten 

Analysmetod, Databearbetning, Etiska aspekter och Tillförlitlighet. Efter metodkapitlet följer 

rubriken Resultat med olika avsnitt som redovisas utifrån respektive fokusgrupp. 

Resultatrubriken innehåller även avsnittet Kontextspecifika samtal samt avslutas med 

avsnittet Sammanfattning som sammanfattar resultatet kort. Vidare följer rubriken Diskussion 

som innehåller avsnitten Metoddiskussion och Resultatdiskussion. Resultatdiskussionen 

innehåller underrubrikerna Återberätta, samtala om och reflektera kring det lästa, Samtalens 

utformning samt Verksamhetstypen och den dubbla dialogiciteten. Studien avslutas med 

rubriken Konklusion och implikation, samt Referenser och Bilagor. 

Områdesöversikt 
I följande kapitel redovisas en områdesöversikt av relevans för denna uppsats – en bakgrund 

över tidigare forskning och litteratur kring läsförståelse och läxor. Kapitlet avslutas med ett 

resonemang utifrån gällande styrdokument (Skolverket, 2011) med avseende på riktlinjer för 

läsning.  

Läsförståelse 
Enligt PIRLS (Skolverket, 2003) finns det olika nivåer av läskompetens. Nivåerna innebär 

bland annat att vara bekant med vissa språkliga egenskaper, ha förmågan att dra slutsatser och 

kunna förena idé och tanke. PISA3 (Skolverket, 2001) definierar begreppet läsförståelse som 

kunskapen att förstå texter samt kunna använda och reflektera kring dem. PISAs 

begreppsdefinition av läsförståelse kommer att användas i studien.  

En viktig aspekt för barns läsinlärning är miljön. Läraren bör reflektera över och utveckla 

olika tillvägagångssätt för att hjälpa elever i deras läsutveckling. Dessa är bland annat att 

lyssna på eleverna och ge dem tid att tala, ge eleverna möjlighet att ställa frågor och ställa 

frågor till eleverna kring det lästa. Läraren bör läsa mycket med klassen och använda sig av 

                                                           
3 PISA är en förkortning av Programme for International Student Assessment och är en internationell studie som 

granskar 15 åriga elevers förmågor inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse 

(http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa). 
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dialogläsning, vilket innebär att man talar om innehållet. Eleverna ska ges möjlighet att 

återberätta och läraren bör skapa situationer för dem att kommunicera kring innehållet. 

Genom att diskutera med eleverna, läsa för dem, samtala med dem samt låta dem återberätta 

ökar elevernas språkliga medvetenhet (Svensson, 2009). 

Genom PISA (Skolverket, 2013) mäts elevers läsförståelse, vilket innebär att mäta elevers 

förmåga att reflektera, engagera sig, använda och förstå text. PISA 2012 mätte 15 åringars 

läsförståelse i OECD-länder4 och resultatet visade att svenska elevers läsförståelse har 

minskat sedan de tidigare PISA undersökningarna 2009 och 2000. Sveriges elevers 

läsförståelse har sjunkit mest av alla deltagande länder. Resultatet 2012 visade att det är de 

lågpresterande eleverna vars läsförståelse har försämrats mest. Det genomsnittliga resultatet 

för Sverige i PISA 2012 är lägre än OECD-genomsnittet. Av de deltagande länderna har 19 

länder inklusive Danmark, Norge och Finland ett betydligt högre medelvärde än Sverige. 

Under 2000-talets början var Sveriges resultat över genomsnittet men har sedan dess sjunkit. I 

PISA undersökningen innebär nivå 5 att eleverna har mycket god läsförmåga vilket 8 % av 

Svenska elever uppnår i undersökningen 2012 (Skolverket, 2013). PIRLS (Skolverket, 2008), 

som undersöker 10-åringars läsförmåga, visade år 2006 att en femtedel av fjärdeklassarnas 

lektionstid spenderas på någon form av läsning. Lektionerna innebär ofta högläsning eller 

tystläsning som följs upp antingen skriftligt genom exempelvis skrivböcker, eller muntligt 

genom att göra en sammanfattning eller svara på frågor.  

Liberg (2010) menar att i ett socialt sammanhang ges eleverna möjlighet att lära sig samtala. 

Det eleverna väljer att kommunicera kring påverkas av den situation eller den aktivitet de för 

tillfället befinner sig i. Med hjälp av dialog kring det lästa ges eleverna en möjlighet till att 

utveckla sitt ordförråd. Skolverkets fördjupning av PIRLS 2006 (Skolverket, 2008) visar att 

elever rör sig i texten på olika plan. Dessa kan innebära att eleverna fastnar vid olika ord när 

de läser eller kopplar till egna erfarenheter efter att ha gått in på djupet kring det lästa. Vidare 

förklaras strategier för att hjälpa eleverna att förbättra sin läsförståelse. Dessa är exempelvis 

att sammanfatta, innehåll och form kontrolleras kritiskt, koppla till erfarenheter, förutse 

händelser, uppmärksamma detaljer och vara frågvis mot texten. 

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att lära eleverna att läsa samt kunna använda sig av och 

förstå text. Genom förväntningar och erfarenheter skapar läsaren en innebörd utifrån det man 

läser (Lundberg & Herrlin, 2005). Läsning är en förmåga, enligt Taube, Lundberg och 

Skarlind (1995) som automatiseras genom träning och på så sätt blir mötet med textspråket av 

stor vikt. Elevernas läsläxor blir en möjlighet för eleverna att möta textspråket och få läsa 

mer. Detta leder till en utvecklad läsförståelse.  

Läxor 
Läxa är en uppgift elever får från läraren att arbeta med hemma efter skoltid. Hemläxan är i 

vårt samhälle självklar och ifrågasätts inte i någon större utsträckning (Alm, 2014). I en 

metaanalys genomförd av Hattie (2012) påvisades att läxors inverkan på elevers prestation i 

grundskolan är nästintill obefintlig. Däremot uppmärksammades i samma studie att hos äldre 

elever har läxor en gynnsam effekt på inlärning. Analysen visade att de äldre eleverna som 

fick läxa presterade på en högre nivå än de som inte fick läxa. Design och utformning av läxor 

tas upp i Van Voorhis (2004) litteraturgenomgång. Forskaren menar att uppmärksamheten 

kring utformning och design av läxor är bristfällig och anser att mer tid bör ges till pedagoger 

att diskutera kring läxors syfte. Genom att denna tid ges kommer elevers inlärning att öka 

samt kvaliteten på läxorna höjas. Trautwein, Köller, Schmitz och Baumert (2002) skriver att 

                                                           
4OECD är en förkortning av Organisation for Economic Co-operation and Development och de länder som ingår 

i organisationen deltar i PISA (http://www.oecd.org/index.htm). 
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en mer upprepad återkoppling av läxor medför att eleverna presterar högre. Detta innebär att 

de såg ett samband mellan återkoppling av läxa och prestation. 

Många lärare ger läxor utan något direkt syfte och läxans avsikt samt användningsområde 

funderas ut i efterhand. Läxor är inte begränsade till de tillfällen då det är viktigt eller 

lämpligt. Den här synen på läxor accepteras av majoriteten av skolorna (Kohn, 2006). Enligt 

Alm (2014) behöver läxor vara meningsfulla, vilket de blir om de har ett klart syfte och en 

tydlig återkoppling och förankring i undervisningen. Kohn (2006) problematiserar varför 

läxor inte ifrågasätts. Författaren menar att vi människor till stor del inte ifrågasätter 

någonting, vilket resulterar i att läxor fortsätter att ges ut till eleverna i skolan. Läxor ges ut av 

lärarna och accepteras av föräldrarna, eftersom ingen av dem ifrågasätter eller pressar fram en 

motivering till varför läxor ges. Författaren skriver att det är troligt att lärare förväntas ge 

läxor till sina elever. Att ge läxor ses som en premiss som inte undersöks, granskas eller 

ifrågasätts av pedagoger. Kohn menar att de pedagoger som väljer att ge läxor och försvarar 

användandet av dessa, behöver visa att fördelarna väger upp nackdelarna. Kohn anser att läxor 

som ges kontinuerligt varje vecka enligt ett givet schema, är ett tecken på att läxor inte ges vid 

viktiga eller lämpliga tillfällen och inte heller utifrån elevernas behov. 

Det finns tre olika uppgifter som kan vara lämpliga att ge sina elever i läxa om pedagogen 

väljer att använda sig av läxor, menar Kohn (2006). Dessa tre uppgifter är en aktivitet 

anpassad för hemmet, en familjeaktivitet som normalt inte ses som läxa samt läsning. En 

aktivitet anpassad för hemmet kan till exempel vara att intervjua föräldrar eller fortsätta ett 

skolarbete hemma, exempelvis förbereda ett experiment (Kohn, 2006). Som exempel på 

familjeaktiviteter nämner Meier (2001, refererad i Kohn, 2006) att eleven tillsammans med en 

vuxen lagar mat, spelar ordspel, kortspel, läser högt eller tittar på ett bra TV program eller 

letar information på internet. Till sist nämner Kohn (2006) läsning som en lämplig uppgift att 

ge sina elever. Eleverna får läsa böcker som läxa vilket är bra då kontinuerlig läsning hjälper 

eleverna att bli bättre läsare. Om eleverna ges tillfälle att samtala kring det lästa med sina 

klasskompisar görs en bra sak till det bättre. I en intervju som Alm (2014) genomförde med 

skolforskaren Jan-Olof Hellsten berättar han att läxors innehåll inte ska kräva någon speciell 

förkunskap från föräldrarna och föräldrars utbildning och bakgrund ska inte vara avgörande. 

Vidare i intervjun nämner Hellsten att läsläxor i de yngre åldrarna är en bra form av läxa då 

skolans tid inte är tillräcklig för att bli en god läsare. 

Alm (2014) menar att det är viktigt att reflektera kring vad som menas med en bra läxa om vi 

ska använda oss av det i skolan. En fördel med att ha all undervisning i klassrummet är att 

läraren lättare kan se till att alla elever förstår, vilket blir svårare när elever gör läxor hemma. 

Mattias Ludvigsson, på Skolverket, säger i en intervju med Alm, att pedagoger har rätt att ge 

sina elever läxa. Däremot menar Ludvigsson att eleverna inte har någon skyldighet gentemot 

skolplikten att genomföra den.  

Styrdokument 
I läroplanens övergripande mål och riktlinjer (Skolverket, 2011) står det att skolan ska ge 

eleverna lusten och viljan att lära samt vara en trygg och social samhörighet. Eleverna ska ges 

möjlighet att arbeta och lära gemensamt och enskilt. Skolan har ett ansvar att eleverna ska 

kunna bruka det svenska språket på ett mångsidigt sätt och läraren har därför ansvar att stödja 

eleverna i deras språkutveckling. I kursplanen för svenskämnet (s. 222) står det att språket är 

ett viktigt redskap för att kunna lära, tänka och samtala. Med hjälp av språket ökar förmågan 

att uttrycka tankar och känslor. Det är av betydelse att ha ett varierat språk för att kunna vara 

aktiv i samhället då olika språk och kulturer möts. Genom undervisningen ska eleverna få 

möjlighet att utveckla sitt språk. I ämnet svenska ges eleverna möjlighet att utveckla 

förmågorna att formulera sig och kommunicera i tal och läsa och analysera skönlitteratur 
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(Skolverket, 2011, s. 222). I det centrala innehållet för årskurs 1 till 3 i svenskämnet (s. 223) 

står det att eleven ska tala om ämnen som är bekanta för eleven, lyssna och återberätta. Vidare 

i kunskapskraven för årskurs 3 (s. 227) står det att eleverna ska kunna berätta och prata om 

några saker de har läst och visar då grundläggande läsförståelse. Eleverna ska även kunna 

berätta om viktiga händelser i boken och kunna koppla det till saker de själva varit med om. 

Genom att använda lässtrategier kan eleven läsa bekanta texter med flyt.  

Teoretisk utgångspunkt 
I följande kapitel redovisas den valda teoretiska utgångspunkten. Utgångspunkten är det 

sociokulturella perspektivet som en övergripande lärandeteoretisk ansats. Ansatsen är vald för 

att det är fördelaktigt att ha en teoretisk ansats som är överensstämmande med den 

metodologiska ansatsen. Den metod som tillämpats är sociokulturell i grunden. Metoden är 

topikanalys med fokus på verksamhetstyper (Linell, 2009, 2011) och innebär ett 

analysverktyg som rör just samtalsanalys med en sociokulturell blick (se avsnitt 

”Analysmetod”). Den var passande för studiens frågeställning om hur barn samtalar kring 

läsläxors innehåll. 

Sociokulturella perspektivet 
Ett sociokulturellt perspektiv utgår ifrån att lärande och utveckling sker i interaktion med 

andra, antingen direkt eller indirekt. De kulturella sammanhang som vi människor befinner 

oss i påverkar hur vi agerar (Säljö, 2000). Säljö (2000) förklarar att i den sociala praktiken 

följer vi människor de kommunikativa förväntade regler som finns. I de olika sociala 

praktikerna agerar individer utifrån de normer som förstås relevanta i sammanhanget. Inom 

det sociokulturella perspektivet menas det att människors tänkande är baserat på tidigare 

erfarenheter, som sedan blir meningsskapande vid kommande händelser i en social praktik. 

Säljö förklarar vidare att det är i interaktion med andra som individer lär sig och för att kunna 

lära sig och skapa förståelse finns språket som ett hjälpmedel. Genom samtal kan människor 

tolka situationer och på så vis jämföra erfarenheter och lära av varandra. För att kunna 

använda texter till hjälp i olika situationer behöver individer kunna läsa. Att ha en 

förförståelse och vara bekant med bakgrunden och sammanhanget kring textens innehåll 

behövs vid läsning. Vidare menar författaren att läsförståelsen inte har med hur mycket text 

individen kan utantill, utan hur man förstår texten i sitt sammanhang och kan tolka och 

argumentera kring den. Inom ett sociokulturellt perspektiv anser man, förklarar Säljö, att 

lärande sker kontinuerligt då individer ständigt befinner sig i en social samvaro. Perspektivet 

utgår inte ifrån när lärande sker, utan vad människor lär sig i olika kontexter. 

Säljö (2000) menar att inom det sociokulturella perspektivet är människors agerande 

påverkade av deras erfarenheter och kunskaper utifrån omgivningen och vad den tillåter. Säljö 

förklarar att kontexten inte påverkar människor utan individers förståelse och agerande ingår 

och skapar olika kontexter. Det är med hjälp av kontexten olika verksamheter blir till helheter. 

Linell (2009, 2011) som utgår från ett verksamhetsorienterat sociokulturellt perspektiv, 

redogör för innebörden av begreppet verksamhetstyp; ”En verksamhetstyp är en verksamhet 

som (…) har relativt bestämda ramar, där dessa innefattar det viktigaste ”premisserna” för (de 

förväntade eller godtagbara) (sam)handlingarna i situationstypen i fråga” (2011, s. 85). Linell 

(2011) menar att verksamheter uppstår ur de erfarenheter och förväntningar människor har på 

vad som kommer hända i en situation. På grund av dessa förväntningar och erfarenheter 

uppstår verksamheter. När personer befinner sig i ett samtal är de i en verksamhetstyp som 

även kan ses som en konstruerad kontext, en så kallad verksamhetskontext. Linell (2011) 

skriver vidare att man kan ”se verksamhetskontexten som en situationsdefinition, som talar 

om för deltagarna vilken sorts social situation eller kommunikativ verksamhet de befinner sig 

i” (Linell, 2011, s. 169).  
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Dubbel dialogicitet [”double dialogicality”] är ett nyckelbegrepp inom en dialogisk och 

sociokulturell ansats (Kullenberg, 2014; Linell, 2009). Begreppet innebär att personer 

kommunicerar med varandra, både genom direkt dialog, men samtidigt också via den 

situation de befinner sig i, dvs. den bakomliggande kontexten, som de underförstått orienterar 

sig mot när de samtalar. Med andra ord definierar samtalsdeltagarna sin gemensamma 

situation utifrån underliggande normer och sociala regler som är specifika för situationen. En 

sådan definiering av situationen, utgör en kommunikativ verksamhetstyp [”CAT – 

communicative activity type”] (Kullenberg, 2014; Linell, 2010). Kommunikativa 

verksamhetstyper innebär specifika kulturella spelregler, beteenderegler och sociokulturella 

resurser som deltagarna använder sig av när de för dialoger inom denna aktivitets ramar. Ett 

exempel är dialog kring läsläxan som kommunikativ verksamhetstyp. Här orienterar sig de 

närvarande mot kulturellt givna skolregler och alla inblandande utgår från att det är en 

lärsituation. Det är denna situationstyp och dessa underliggande regler som skapar mening i 

detta specifika sammanhang (den kommunikativa verksamhetstypen). Denna skolaktivitet 

finns i verksamhetstypen skolan. 

Metod 
I följande kapitel redovisas studiens genomförande med dess urval och förutsättningar. Vidare 

presenteras studiens metodval samt att användningen av video och transkribering förklaras. 

Dessa avsnitt följs av en redovisning kring analysmetod och databearbetning. Kapitlet 

avslutas med avsnitten etiska aspekter och tillförlitlighet.  

Genomförande 
Studien inleddes med att två lärare på två olika grundskolor kontaktades. Lärarna är ansvariga 

för varsin årskurs 1. Efter kontakt med lärare genomfördes ett samtal med tankar kring studien 

och hur den var tänkt att genomföras i praktiken. Lärarna fick frågan om studien fick 

genomförs i deras respektive klasser. Efter godkännande av klasslärarna skickades 

informationsbrev (se bilaga A & B) och samtyckeskrav (se bilaga C) hem till vårdnadshavare 

i klassen. Vidare genomfördes en gruppindelning av eleverna. På den ena skolan delades 

grupperna in efter vilka läseböcker eleverna hade då de hade olika böcker. Klassens lärare 

hade sedan tidigare under terminen delat ut böcker till eleverna utifrån deras respektive 

läsnivåer och grupperna fick skapas utifrån elevernas läseböcker. På den andra skolan delades 

eleverna in genom att följa klasslistan då alla elever hade samma läsebok dock med olika 

läsnivåer. Undantag skedde på båda på skolorna då de elever som ej fick delta vid filmning 

placerades i separata grupper. Detta för att minska antalet bortfall av grupper som inte fick 

filmas. Det bestämdes att grupper om tre-fyra elever var passande för studiens 

diskussionsgrupper. Samtalen skulle filmas som dokumentation.  

På båda skolorna inleddes arbetet med ett samtal i klasserna där det förklarades för eleverna 

vad studien gick ut på, hur den skulle genomföras och varför den gjordes. Eleverna som hade 

fått godkännande av sina vårdnadshavare tillfrågades om de ville vara med och delta i studien. 

Detta gjordes för att tydliggöra för eleverna att deltagandet var frivilligt. Efter första samtalet i 

klassen träffades respektive grupp enskilt för att genomföra samtalen kring läsläxan. På ena 

skolan genomfördes samtalen i ett grupprum där samtalen kunde ske ostört. På den andra 

skolan fanns inte grupprum alltid tillgängligt och grupperna fick därför vid vissa tillfällen sitta 

i korridoren utanför klassrummet. Varje samtal varade i ca 10 minuter och inför 

samtalstillfället fick eleverna ett kapitel att läsa i sin bok. En samtalsledare fanns med som 

stöd med stödfrågor, dessa kunde till exempel vara ”Har du varit med om något liknande?” 

eller ”Vad hände i kapitlet som ni läst till idag?”.  
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Urval 
Urvalet som gjordes var ett bekvämlighetsurval vilket Bryman (2011) beskriver som ett urval 

där man väljer att genomföra studien på personer som finns tillgängliga vid studiens 

genomförande. En nackdel med bekvämlighetsurval menar Bryman är att resultaten inte går 

att generalisera då resultatet inte blir representativt för alla inom urvalsgruppen eftersom de 

medverkande är valda utifrån tillgänglighet. Däremot kan resultatet inspirera till fortsatt 

forskning inom området. Med detta i åtanke valdes ett bekvämlighetsurval på grund av att 

kontakt och samarbete med två skolor fanns sedan tidigare. 

Förutsättningar 
Studien valdes att genomföras på två grundskolor i Hallands län i Sverige. Båda skolorna är 

centralt belägna på två olika orter med närhet till naturen. Studien utfördes i årskurs 1. Båda 

klasserna har en ansvarig lärare, en extra lärare och en elevassistent. I båda klasserna finns två 

elever som är i behov av stöd. Inför samtalen hade diskussionsområden förberetts utifrån 

tidigare genomförd pilotstudies resultat (Larsson & Paulsson, 2015). Dessa teman fanns som 

stöd under samtalen för att hjälpa eleverna att rikta samtalets innehåll mot den pedagogiska 

verksamhetens premisser. Gruppindelningen av eleverna resulterade i tio grupper med tre till 

fyra elever i varje grupp (se avsnitt ”Genomförande” för gruppindelning). Två av dessa 

grupper analyserades i pilotstudien, tre grupper föll bort (se avsnitt ”Etiska aspekter”) och de 

fem kvarstående grupperna analyserades i denna studie. 

Metodval 
En kvalitativ forskningsmetod valdes då forskningsfrågan som undersöktes var ”Hur samtalar 

elever om läsläxors innehåll?”. En kvalitativ ansats är ett i huvudsak tolkande och induktivt 

synsätt där fokus läggs vid ord och hur individer samspelar med varandra (Bryman, 2011). 

Observationer och intervjuer är exempel på metoder vid insamling av kvalitativa data. 

Händelser eller uttalanden anses vara något som kan undersökas i en kvalitativ studie. Den 

insamlade empirin tolkas för att exempelvis se samband eller hur den fungerar i olika 

situationer (Ahrne & Svensson, 2011). En kvalitativ ansats valdes i denna studie för att kunna 

analysera ord och ge möjlighet till tolkning av den insamlade empirin utifrån den teoretiska 

utgångspunkten och analysmetoden.  

Studiens metod är inspirerad av fokusgrupper. Att fokusera på ett visst tema eller 

frågeställning i en grupp med utrymme för friare diskussioner är typiskt för 

fokusgruppssamtal (Marková, Linell, Grossen & Salazar Orvig, 2007). Bryman (2011, s. 

446ff) skriver att samtalsledaren kan vid vissa tillfällen behöva ställa någorlunda specifika 

frågor till fokusgruppen. Dock bör samtalsledaren försöka ge deltagarna så stor frihet som 

möjligt under samtalet. Författaren menar även att fokusgruppssamtalen bör video- eller 

ljudinspelas och transkriberas. Denna studies samtal skedde i grupp som ett öppet samtal och 

frågorna baserades på elevernas läsebok. Samtalen blev på så sätt något som angår alla 

eleverna. De två områden som samtalsledarna riktade samtalet mot var bokens innehåll och 

elevernas egna erfarenheter baserade på händelserna i boken. Dessa områden är grundade i 

den pilotstudie som tidigare genomförts (Larsson & Paulsson, 2015). I pilotstudien fanns även 

en bedömningsmatris vilket har påverkat val av områden att diskutera. Bedömningsmatrisen 

skapades eftersom pilotstudien genomfördes som en aktionsforskning där de deltagande 

eleverna arbetade mot kunskapskrav i läroplanen (Skolverket, 2011). Med utgångspunkt i de 

två områdena gavs eleverna frihet att tala om de händelser, personer eller saker de ansåg vara 

viktiga i stunden. Samtalen videodokumenterades (se avsnitt ”Video”) och transkriberades (se 

avsnitt ”Transkribering”). Studien är inspirerad av fokusgruppssamtal då det inte var helt 

möjligt att skapa ett fritt talutrymme då eleverna var unga och ovana vid denna typ av samtal. 
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Dessutom fick samtalsledarna vid flera tillfällen ställa någorlunda specifika frågor och inte 

endast vid vissa tillfällen. 

Dahlin-Ivanoff (2011) menar att det är viktigt att granska samtalsledaren roll i 

fokusgruppssamtal för att resultatet kan påverkas av ledaren. Påverkan av samtalsledaren på 

forskningsresultatet kan minska vid gruppdiskussioner då deltagarna kan ha inverkan på 

varandra. Vid studiens genomförande valdes att använda samtal inspirerad av 

fokusgruppsamtal och på så sätt minska samtalsledarens påverkan. Detta då det är barn som är 

deltagare och förväntas få göra sig hörda i en studie som undersöker vad barn talar om. En 

ledare ska enligt Dahlin-Ivanoff (2011) underlätta och skapa en tillåtande miljö där deltagarna 

inte känner sig dömda. Detta resulterar i att en samtalsledare behöver leda gruppen, lyssna på 

deltagarna samt uppmuntra dem till att våga uttrycka sig (Dahlin-Ivanoff, 2011; Marková et 

al., 2007). Genom öppna frågor under studiens fokusgruppssamtal stöttade ledaren eleverna 

att våga uttrycka sig och föra samtalet framåt. Inför studiens gruppsamtal har samtalsledarens 

roll diskuterats och dess närvaro har problematiserats. Ledarnas närvaro ansågs viktig då 

deltagarna är unga och ovana vid likande situationer. Deras närvaro blev viktig för att kunna 

stötta, leda och uppmuntra deltagarna till diskussion. 

Video 
Det finns speciellt två fördelar med ljud och bildinspelning som dokumentation. Den första 

fördelen är att händelser inte går förlorade samt att observationer finns kvar att återkomma 

till. Observationstillfället blir då inte beroende av vårt minne utan finns kvar för att uppleva 

vid flera tillfällen. Att man kan återgå till observationstillfället är den andra fördelen. Genom 

att med hjälp av inspelningen återuppleva observationen kan nya upptäckter ske och detaljer 

hittas (BjØrndal, 2005). Videodokumentationerna har fungerat som ett centralt redskap för de 

transkriptioner som sedan gjorts inför analysarbetet. Enbart fältanteckningar över det som 

barnen diskuterade i grupperna hade inte fungerat som ett trovärdigt underlag för en detaljerad 

analys av det faktiskt sagda. Forskningsfrågan ”Hur samtalar elever om läsläxors innehåll?” 

kräver en detaljerad analys av det eleverna talar om och därför behövdes samtalen 

dokumenteras med video. Jewitt (2006) poängterar att video är en tillförlitlig metod för 

registrering. Jordan och Henderson (1994, refererad i BjØrndal, 2005) beskriver några 

begränsningar att ha i åtanke vid inspelning som dokumentation. Den ena är att operatören, 

personen som hanterar videokameran, påverkar genom valet att placera 

inspelningsutrustningen. Konsekvensen blir då att viss information kan utebli. Även att 

svårigheter med tekniken kan uppstå nämns som en begränsning. Detta kan innebära 

svårigheter med att höra vad den enskilda individen säger, vid tillfällen där deltagarna talar 

samtidigt. För att ta hänsyn till dessa begränsningar, valdes att placera kameran en bit ifrån 

eleverna för att inte skapa ett för stort fokus kring att samtalen filmades. Kameran placerades 

så att alla syntes och hördes och det fanns inte möjlighet till att fokusera på någon speciell 

person i gruppen utan alla syntes och hördes i den inspelade empirin. Innan filmningen 

startades, kontrollerades utrustningen så att bild och ljud var tydligt samt att batteriet var 

fulladdat och allt fungerade. Ännu en begränsning som kan uppkomma med tekniken är enligt 

Jordan och Henderson (1994, refererad i BjØrndal, 2005) att tekniken kan medföra att vissa 

ljud i bakgrunden eventuellt stör. Vid de flesta tillfällen kunde samtalen ske ostört och därför 

behövdes inte hänsyn tas till eventuella störmoment, exempelvis personer som kom in i 

rummet eller andra ljud. Vid ett par tillfällen fanns inte möjligheten att sitta ostört då samtalen 

skedde i en korridor utanför klassrummet. För att minska eventuella störmoment sattes en 

lapp upp där andra ombads att ta en annan väg eller smyga tyst förbi. 

BjØrndal (2005) anser att trots begränsningarna är den mest tillförlitliga observations metod 

för att dokumentera händelser videoinspelning (se även Jewitt, 2006). Med fördelar och 
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nackdelar i åtanke vägde fördelarna mer och därför valdes videoinspelning som 

dokumentation. Genom videoinspelningen fick vi hjälp med att upptäcka kommentarer som 

framkom i samtalet och på så sätt missades inte värdefull data för vårt resultat. Valet att 

använda videoinspelning, trots att analysen endast innefattar det eleverna talar om (se 

avsnittet ”Metodanalys”), baseras bland annat på förutsättningen att se vilken deltagare som 

säger vad vid eventuella svårigheter med detta. Även som tidigare nämnt är 

videodokumentation ett centralt redskap för att få ett trovärdigt underlag inför analys av det 

eleverna talar om. 

Transkribering 
För att kunna genomföra analysen valdes att transkribera det inspelade materialet. Bjørndal 

(2005) beskriver transkribering som ett sätt att överföra video- eller ljudinspelning till en 

skriven text. En fördel med transkribering är att vissa delar av dialogen kan synliggöras och 

förtydligas. Bjørndal förklarar att man redan innan transkriberingen bör ha beslutat hur tydlig 

den ska vara utifrån syftet med studien. Linell (2011) för ett liknande resonemang som 

Bjørndal (ibid.), dvs. att val av transkriberingsmetod sker utifrån syftet med studien, vilket 

innebär att det inte finns ett speciellt sätt att transkribera som gäller för alla studier. Syftet 

med studien och användningen av transkriberingen avgör hur detaljerad transkriptionen blir. 

För att besvara forskningsfrågan ”Hur samtalar elever om läsläxors innehåll?” krävs ingen 

detaljrik transkribering eftersom innehållet i samtalen är av större vikt än exempelvis 

kroppsspråk. 

Under studiens analysarbete har ett parallellt arbete skett mellan transkriberingsmaterial och 

videomaterial. Detta för att inte missa eventuellt viktiga detaljer samt för att kontrollera att 

inga missuppfattningar kring elevernas samtal gjorts. Vid vissa tillfällen uppmärksammades 

felstavningar och ej vanligt förekommande ord i transkriberingen. Vid dessa tillfällen krävdes 

då ett parallellt arbete med videon och transkriberingen. Ett exempel var när det i 

transkriberingen stod ”da”, en kontroll behövdes då genomföras med hjälp av videon för att 

konstatera att eleven sagt ”da” och inte ”då”. Enligt Linell (2011) är transkriptionen en 

tolkning av den insamlade empirin. Linell menar även att forskaren behöver arbeta parallellt 

med videomaterialet och transkriptionen när man analyserar samtal. 

För att besvara forskningsfrågan ”Hur samtalar elever om läsläxors innehåll?” krävs inte en 

transkription med symboler för gester, tonfall och röstvolym eftersom topikanalys fokuserar 

på vad som sägs, inte främst hur det sägs. Vidare användes talspråkstypiska stavningar, även 

kallad konventionell ortografi (Linell, 2011, s. 149). Att skriva med talspråkstypiska 

stavningar innebär till exempel att ”skjuta” inte skrivs som ”schuta”. Däremot följdes stavning 

kring ljudenliga ord. Om en person sa ”någonting” skrevs detta därför ut i transkriberingen 

som ”nånting”. Vidare skrevs exempelvis ”mig” som ”mej” och ”de/dem” som ”dom”. 

Norrby (2004) menar att i transkriberingen ska orden skrivas skriftspråkligt om någon uttalar 

dem så (jfr Kullenberg, 2014). Författaren nämner att det kan vara en fördel att skriva ”jag” 

även om någon säger ”ja” för att i transkriptionen kunna skilja på pronomen ”jag” och svaret 

”ja”. Detta har använts vid transkriptionen. I transkriptionen har även vissa symboler valts för 

att tydliggöra vissa uttalanden. Dessa har inspirerats av Norrbys principer för transkription 

(Norrby, 2004). Symbolerna finns förklarade i Tabell 1. 

Tabell 1. Transkriptionssymboler 

SYMBOLER INNEBÖRD 

(ordet) Otydligt, ordet är svårt att tyda 

… Kort paus mitt i mening 
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! Ord/mening avslutade med utropstecken 

innebär att personen gör ett utrop eller stark 

uppmaning 

? Ord/mening avslutade med ett frågetecken 

innebär att personen ställt en fråga 

ooord Ord med utdragna bokstavsljud innebär att 

personen drar ut på ljudet av bokstaven 

 

Analysmetod 
För att besvara forskningsfrågan kring hur elever samtalar om läsläxors innehåll valdes 

topikanalys som metod. Nationalencyklopedin (”Topik”, 2015) definierar begreppet topik 

som avsnitt eller tema. Linell (2011) förklarar att topiker är samtalsämnen som aktörerna 

uppehåller sig vid i sina samtal.  Deltagarna kan uppehålla sig vid dessa under både kortare 

eller längre tillfällen i ett samtal. Marková et al. (2007, s. 134-135) menar att topik [”topic”] 

är saker, ämnen eller idéer som deltagare i ett samtal, talar om under en stund (jfr Linell, 

2011). Vissa topiker kan dock nämnas endast en gång medan andra topiker är mer eller 

mindre återkommande. Marková et al. (2007, s. 135) menar att tema [”theme”] är topiker som 

återkommer flera gånger i ett fokusgruppssamtal. Teman är således återkommande topiker. 

Stortema [”big theme”] beskriver Marková et al. (2007, s. 164) är något som bildas när flera 

teman/upprepade topiker kan grupperas. Vid analys av studiens empiri uppmärksammades 

flera topiker som i sin tur ledde till teman som i sin tur ledde till storteman.  Det var endast 

vid ett fåtal tillfällen topikerna inte blev ett tema. Detsamma gällde vid bildande av stortema, 

det var endast ett fåtal tillfällen som teman inte bildade storteman (se rubrik Resultat).  

Linell (2011, s. 310-313) förklarar att topikerna kan under samtalets gång utvecklas och 

förändras och bildar på så sätt nya topiker eller teman i samtalet. Under vissa delar av 

samtalet kan en aktör använda en topik och under andra delar av samtalet kan topikernas 

fördelning vara mer jämn mellan aktörerna. Turordning i samtal kan ske på olika sätt och en 

deltagare kan ha ordet under en längre period. Linell (ibid.) menar att de övriga deltagarna 

kan ge ordet till en enskild person som berättar eller argumenterar under en längre period och 

taltiden delegeras på så sätt ut. Talaren kan välja att rikta sig mot samtalsledaren och ges då 

bekräftelse genom till exempel nickningar, hummande, följdfråga eller kort kommentar.  

Vid genomförandet av studiens analys letade vi efter topiker, teman och storteman (se rubrik 

Datainsamling för en noggrann redogörelse kring analysen). Metodanalysen tar utgångspunkt 

ur metodboken med en dialogisk och kulturell anastas av Marková et al. (2007) där de 

kombinerar just fokusgrupper med topikanalys som metod för att analysera vad som uttrycks 

dialogiskt i samtal. Boken är den enda som kombinerar dessa två metoder vilket gör boken 

mycket relevant för vår studie. Inför genomförande av analys lästes också Larsson och 

Holmbergs (2015) arbete, vilket inspirerade och utvecklade analysarbetet i denna studie. 

Larsson och Holmberg (ibid.) har skrivit om hur pedagoger i fokusgrupper resonerar kring 

värdegrundsfrågor på förskolan, med topikanalys som analysmetod.  

I denna studies resultat redovisas, förutom topiker och teman även en övergripande 

beskrivning av det kontextspecifika i samtalen. Denna beskrivning har framkommit på grund 

av valet av att utgå från ett sociokulturellt perspektiv. Då samtalen ägde rum i en pedagogisk 

verksamhetstyp kan detta ha påverkat elevernas samtal och vad de säger. Eleverna kan ha 

handlat utifrån att det tror att ett visst beteende är korrekt i den kontext de befinner sig i. 

Databearbetning 
Analysen inleddes med en genomgång av transkriberingen genom att den lades ut på ett bord 

så att allt material blev synligt. Det första som gjordes var att färgmarkera topiker med 
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överstrykningspennor, olika topiker fick olika färger. Samtalsämnena utgick ifrån de teman 

samtalsledarna ställde frågor kring. Därefter kontrollerades om topikerna var återkommande 

eller inte. I de fall där de var återkommande sattes en stjärna vid topiken för att tydliggöra att 

det blev ett tema. Efter detta skrevs alla teman upp för att eventuellt identifiera storteman 

utifrån transkriptionerna. När alla teman skrivits upp drogs streck mellan de teman som 

ansågs kunna kombineras innehållsmässigt. Storteman uppmärksammades i materialet, dvs. 

samtalsteman som var relaterade till varandra innehållsmässigt. Analysprocessen 

genomfördes på samma sätt med alla deltagande grupper. Bearbetningen av 

transkriberingarna mynnade ut i ett kategorischema se Bilaga D. 

Avsnittet ”Kontextspecifika samtal” i resultatet visar hur de transkriberade gruppsamtalen kan 

förstås utifrån den situerade kontexten, dvs. den situationsspecifika inramning som dialogerna 

fördes i. Det ger på så vis en bild av samtalen utifrån det verksamhetsorienterade 

(sociokulturella) perspektivet. Skolkontexten ses här som den kontext som har inflytande över 

det meningsskapande som ägde rum. Elevernas handlingar är med andra ord analyserade 

utifrån den kontext eleverna befinner sig i.  

Etiska aspekter 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2004) har följts vid genomförandet av studien. 

Eleverna och lärarna i de berörda klasserna gavs muntlig information om studien. Till 

vårdnadshavarna skickades informationsbrev (Bilaga A & B) ut. Fiktiva namn användes för 

att avidentifiera, medverkan i studien var frivillig och det inspelade materialet som använts i 

studien raderades efter användning. En blankett (se Bilaga C) skickades hem till elevernas 

vårdnadshavare där de fick godkänna huruvida deras barn fick delta i studien eller ej. Efter 

godkännande av vårdnadshavare tillfrågades eleverna om de ville delta, för att tydliggöra att 

det var frivilligt för eleverna att delta. Att vissa elever inte fick delta vid filmning var ett etiskt 

dilemma som uppstod. För att undvika onödigt bortfall placerades dessa elever i separata 

grupper. 

Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet innehåller de fyra olika delarna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). Trovärdighet innebär att under studien 

förhåller sig forskaren till de regler som finns (Bryman, 2011). Under studiens genomförande 

har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2004) följts. En beskrivning kring hur dessa 

har följts finns under ovannämnda avsnitt ”Etiska aspekter”. Den andra delen att förhålla sig 

till är överförbarhet. Med detta menas att forskaren noggrant förklarar hur studien genomförts 

och ger då läsaren en möjlighet att avgöra om studiens resultat är överförbart till andra 

kontexter (Guba & Lincoln, 1985, refererad i Bryman, 2011). Under rubrik ”Metod” förklaras 

noggrant hur studien genomförts för att hjälpa läsaren att avgöra huruvida studien är 

överförbar. Pålitlighet är den tredje delen som ingår för att säkerställa tillförlitligheten (Guba 

& Lincoln, 1985, refererad i Bryman, 2011). Detta innebär att alla delar i studien ska vara 

redovisade och förklarade. I studien har de val som gjorts motiverats och förklarats 

kontinuerligt i Metodkapitlet. I studiens diskussionsdel motiveras, förklaras och 

problematiseras de val som gjorts ytterligare. Bryman (2011) förklarar den fjärde och sista 

delen som möjligheten att styrka och konfirmera, vilket innebär att forskaren ska kunna säkra 

att egna åsikter och synsätt inte påverkat resultatet. Genom att utgå från det sociokulturella 

perspektivet och använda analysmetoden topikanalys styrs analysen vilket resulterade i att 

egna åsikter och synsätt begränsades. Detta eftersom synsättet är förutbestämt på grund av det 

valda teoretiska perspektivet, samt att åsikter från oss forskare begränsas då topikanalys 

fokuserar på det eleverna talar om. Genom detta perspektiv och analysmetod behandlades 

empirin utifrån en förutbestämd uppfattning. 
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Resultat 
I följande kapitel redovisas resultatet för att besvara forskningsfrågan ”Hur samtalar elever 

om läsläxors innehåll?”. Vid analys av empirin identifierades topiker, teman och storteman. 

Dessa framkom genom att eleverna samtalade kring sina läsläxor i grupper. Dessa redovisas 

utifrån respektive fokusgrupp för läsvänlighetens skull, i syfte att inte analysera samtalen 

utryckta ur sitt kontextuella sammanhang. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av det 

kontextspecifika i alla fem gruppernas samtal samt en kort sammanfattning kring alla grupper 

och det kontextspecifika. 

Grupp 1 
Under samtalet deltar de fyra eleverna Lina, Love, Wilma och Anton. Eleverna sitter runt ett 

bord i ett grupprum och har läst kapitel 16 i boken ”Den magiska kulan” (Wänblad, 2011). 

Kapitlet handlar om hur barnen Asta, Bea och Cesar har varit ovänner kring den magiska 

kulan som Asta fått av en gammal dam i ett ödehus. Barnen i boken ska nu prata ut och lösa 

bråket.  

Grupp 1 – Topiker, teman och storteman 

Den första topiken som var återkommande och därmed bildade ett tema var kulan/den 

magiska kulan. Eleverna samtalar om att Asta, Bea och Cesar fick en magisk kula av en dam i 

ett ödehus. Bråk/ovänner var också en topik som återkom i elevernas samtal. Då denna topik 

var återkommande bildades även här ett tema. Eleverna menade att barnen i boken bråkade 

med varandra, men att dem senare pratade och blev vänner.  

De ovan nämnda teman bildade tillsammans det första stortemat som benämns ”bråk om 

kulan”. Inom stortemat framkom de två teman kulan/den magiska kulan och bråk/ovänner. 

Eleverna samtalar om att Asta, Bea och Cesar blir ovänner och bråkar om vem som ska ha 

den magiska kulan. Eleverna menar att alla karaktärer behövde kulan men de kunde inte 

komma överens, varvid Asta tog kulan och gick iväg. 

Ett annat tema som framkom innehöll topikerna bok och text. Eleverna reflekterade kring 

svårighetsgraden på läseboken, då deras läxläsebok fanns i tre olika nivåer. Flera av dem ville 

byta till en bok med mer text och svårare ord.  

Excerpt 1 

1: Anton – får jag kolla får jag titta på den jag vill ha en där boken jag vill ha den å läsa asså ärlit ska jag 

visa vad jag ska jag visa jag kan visa hur mycket text  

2: Love – den sista sidan 

3: Anton – jag vill ha så här mycke text i min bok 

4: Love – det vill jag mä 

5: Wilma – det vill jag mä 

Anton vill visa i en bok hur mycket text han vill ha i sin läxläsebok (1: 1, 3). Love och Wilma 

håller med honom och uttrycker att det vill dem med (1: 4-5). Vidare samtalade eleverna om 

att några av dem hade fått byta svårighetsgrad på sin bok och de samtalade även om 

möjligheten att få byta bok. Eleverna kom fram till att man fick byta svårighetsgrad på 

läseboken för deras klasslärare.   

Bråk/osams var en topik som återkom under samtalet i samband med att eleverna 

återberättade om ett bråk som hade berört två av de deltagande eleverna. Denna topik blev ett 

tema då eleverna samtalade om detta under en stund. En topik som också resulterade i ett 

tema var lösning. Efter att eleverna återberättat om det tidigare bråket övergick samtalet till att 

förklara hur de hade löst det. 
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Det andra uppmärksammade stortemat var ”ett tidigare bråk”, där bråk/osams och lösning var 

de två teman som nämndes. Samtalet innefattade en reflektion och kopplingar till ett bråk som 

tidigare hade uppstått mellan de två deltagande eleverna Lina och Wilma.  

Excerpt 1  

6: Lina – aa jag kommer ihåg hur vi löste det 

7: Anton – men lös det då lös hur du löste det då 

8: Lina – a men liksom jag tror att vi bara sa förlåt till varandra och annars kom överens om vilken lek vi 

skulle leka 

9: Wilma – jag ville rita hon ville leka olika hon ville leka allt förutom att rita 

10: Lina – jag ville leka melodifestivalen 

Eleverna förklarade bråket och beskrev att de varit osams om vad de skulle leka tillsammans 

hemma hos en av dem. Vidare återberättade eleverna att de inte minns riktigt hur eller om de 

löst bråket, men båda menar att de inte är ovänner. Som framgår på rad 8 (1: 8) säger Lina att 

hon tror att de löste bråket genom att säga förlåt och komma överens om vilken lek de skulle 

leka. Wilma svarar Lina och utvecklar beskrivningen av bråket genom att berättar vad det var 

de ville leka (1: 9). 

”Vilken källare” var ett fjärde tema som eleverna samtalade om, där källare vara den topik 

som berördes. Eleverna samtalade om vems källare barnen i boken skulle ha ett möte i. Det 

kom flera förslag under samtalet kring vilken källare mötet skulle hållas i. Efter en stunds 

reflektion tog en av eleverna fram sin läsebok och läste högt för de andra att det var Cesars 

källare.  

Grupp 2 
Under samtalet deltar de fyra eleverna Sofi, Gabriel, Åsa och Emil. Eleverna sitter runt ett 

bord i ett grupprum och har läst kapitel 16 i boken ”Den magiska kulan” (Wänblad, 2011). 

Kapitlet handlar om hur barnen Asta, Bea och Cesar har varit ovänner kring den magiska 

kulan som Asta fått av en gammal dam i ett ödehus. Barnen i boken ska nu prata ut och lösa 

bråket.  

Grupp 2 - Topiker, teman och storteman 

Den första topik som uppmärksammades var damen/häxan. Eleverna samtalade om damen 

som är en karaktär i boken. De samtalade om huruvida damen i boken är en häxa eller ej. 

Eleverna samtalade även om att damen/häxan ska hjälpa barnen i boken när de har ett 

problem. Kulan var ytterligare en uppmärksammad topik i elevernas samtal. Under samtalet 

återberättade eleverna om en kula i boken och vem av karaktärerna som skulle ha kulan. 

Eleverna samtalade även om att Asta, Bea och Cesar hade ett problem och var osams. Detta 

resulterade i topiken problem/osams. Alla ovan nämnda topiker var återkommande under 

samtalet och bildade därför varsitt tema.  

Med utgång i ovan nämnda topiker damen/häxan, kulan och problem/osams, bildades det 

första stortemat ”behov av kulan” i samtalet. Eleverna återberättade om ett problem i boken 

där Asta, Bea och Cesar var osams. Barnen i boken var oense om vem som hade störst behov 

av den magiska kulan.  

Excerpt 2  

1: Emil – dom bråkade å sen så tog Asta kulan bestämt å gick i väg å gjorde det hon ville göra med den 

2: Gabriel – för att hon sa att… att det var hennes kula 

3: Åsa – och att hon behövde inte kulan det var ingen skattjakt det var Cesar som behövde kulan 

4: Emil – ja han behövde den ju mest det e ju viktigast när man gör det där med maten 

5: Åsa – å den verkar vara dålig på att göra fotboll dom är väldigt dåliga på det 

Efter reflektion kom eleverna fram till att karaktären Cesar var i störts behov av kulan (2: 3-4) 

även om Asta hade tagit den (2: 1-3). Eleverna ansåg att karaktären Asta inte behövde kulan. 
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Som framgår på rad 3 (2: 3) förklarar Åsa att eftersom det inte var någon riktig skattjakt Asta 

skulle på behövde hon inte kulan. Karaktären Bea ansågs inte heller ha ett behov av kulan 

eftersom hon skulle spela fotboll (2: 5). Däremot var eleverna överens om att Cesar var i 

störts behov av kulan eftersom han skulle handla mat. Emil nämner detta på rad 4 då han 

menar att det är viktigast när man ska göra ”det där med maten” (2: 4). Vidare talade eleverna 

om när barnen Asta, Bea och Cesar skulle gå till damen/häxan i boken för att få hjälp med att 

lösa problemet kring vem som hade störst behov av kulan.  

Ovänner var en ännu en topik som återkom under elevernas samtal och bildade därför ett 

tema. Eleverna samtalade om när de själva varit ovänner med någon. Prata var också en topik 

som återkom och blev ett tema. Att prata med någon ansågs vara en bra lösning vid ett bråk. 

Det andra stortemat som framkom var ”bråk och dess lösning”.  Ovan nämnda teman ovänner 

och prata var de som berördes. Eleverna samtalade om hur det var att vara ovän med någon 

och att bråket kunde lösas genom att prata.  

Excerpt 2 

6: Åsa – en gång när jag och Adam var ovänner mm då så hjälpte... då så började jag jaga Emil å dom 

också å då sa jag förlåt men han brydde sig inte å då sa Doris mamma till dom när hon skulle hämta men 

ja... 

7: Samtalsledare – Sofi 

8: Sofi – när jag på dagiset att jag blev ovänner med mina med en som heter Filip å så fick vi prata med 

varandra sen tyckte jag att (för att han kunde han) slutade inte så fick jag säga till en fröken då löste vi 

problemet med fröken 

9: Emil – nu måste jag jag har varit ovän med Åsa flera hundra gånger fast då bara går vi därifrån sen 

efter ett tag blir vi kompisar eller hur? 

Åsa berättar om en gång när hon och Adam varit ovänner och att hon sa förlåt (4: 6). Sofi 

fortsätter samtalet och pratar om när hon blev ovän med en som heter Filip (4: 8). Sofi menar 

att dem fick hjälp av en fröken för att lösa problemet. Vidare säger Emil att han varit ovän 

med Åsa flera hundra gånger men att dem bara går därifrån och blir kompisar efter ett tag (4: 

9). Eleverna fortsätter samtala om att man kan prata själva med varandra och försöka lösa 

bråken. Eleverna nämner även att man kan ta hjälp av och prata med en fröken eller vuxen om 

man inte kan lösa bråket själva. 

Under samtalet uppmärksammades flera topiker. Dessa återkom inte under samtalet utan 

nämndes endast en gång och bildade därför inget tema i analytisk mening. Topikerna var 

spela, glass och vila. Här talade en elev om att han fick spela dataspel när han var sjuk och 

hemma från skolan. En elev pratade om att han får äta glass när han är sjuk. Vidare nämnde 

en elev även att när man är sjuk ska man lata sig och vila. 

Grupp 3 

Under samtalet deltar de fyra eleverna William, Adam, Linus och Lisa. Eleverna sitter i ring 

på en stor blå matta på golvet och har läst kapitel 18 i boken ”Den magiska kulan” (Wänblad, 

2011). Kapitlet handlar om att damen i ödehuset läser en saga för Asta, Bea och Cesar. Sagan 

handlar om en prins som är kär i en piga och prinsen pratar med sin magiska spegel om hur 

han ska få pigan att bli kär i honom. Prinsen gör sig till på olika sätt för att imponera på pigan. 

Grupp 3 - Topiker, teman och storteman 

Lillebror var en topik som var återkommande i elevernas samtal och bildade därför ett tema. 

Några av eleverna berättade om sina småbröder. Vidare fanns topiken slå och bildade ett tema 

då den var återkommande. Eleverna samtalade om att deras småsyskon slog dem. 

Temat ”syskon” var ett av de storteman som eleverna reflekterade om och lillebror och slå, 

var de topiker som uppkom. Eleverna samtalde om hur det är att ha en lillebror och att de inte 
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alltid vill göra som storasyskonen säger. Som ett äldre syskon behöver man därför ibland göra 

sig till inför sitt yngre syskon. Eleverna menar att ett småsyskon kan bli arg om man inte gör 

som han eller hon vill. 

Excerpt 3 

1: William – ja det har också hänt med min lillebror att han ska börja slå på mig 

2: Adam – å han bara waaaoo! Å sen bara dada 

3: William – bara för att han inte ville läsa den boken 

4: Adam – ja han började liksom da slå på ansiktet 

5: Linus – du vet väl att det är tråkit att ha lillebrödrar? 

6: Adam och Lisa – naaaj! 

7: Lisa – nej nej nej det e helt motsatsen jag gillar när han biter mig i näsan 

Vid flera tillfällen nämner eleverna att deras lillebröder börjar slå på dem och biter dem i 

näsan (3: 1, 4, 7). Adam och Lisa håller inte med Linus om att det är tråkigt att ha småbröder 

när Linus menar att det är det (3: 5-6). Lisa svarar att hon tycker det är motsatsen till tråkigt 

och gillar när hennes lillebror biter henne i näsan (3: 7).  

En topik som återkom i samtalet och bildade ett tema var stilig. Eleverna ansåg att prinsen i 

boken var stilig. Prata var en annan topik som var återkommande och resulterade i ett tema. 

Eleverna samtalade om att karaktären i boken pratade med sin spegelbild och med personer i 

sin omgivning men han vågade inte prata med sina föräldrar. 

Genom teman stilig och prata framkom stortemat ”kännetecken”. Eleverna samtalade om 

prinsen i boken som ville bli kär och en spegel som han kunde prata med.  

Excerpt 3 

8: Lisa – aa å så kunde han prata med sin spegelbild 

9: Linus – som e fejk! 

10: Adam – han e det 

11: Linus – ja jag vet han e ju fejk å så tror han att han är liten och ful men det e han ju inte han är stilig 

och ehm... 

Prinsen har en spegel och Lisa säger att han kan prata med sin spegelbild (3: 8). Linus säger 

att spegelbilden är ”fejk” och menar att prinsen inte ser sitt rätta jag (3: 11). Eleverna 

fortsätter att reflektera och tycker att prinsen är stilig men spegelbilden visar att han är liten 

och ful (3: 11). Eleverna berättar att dem tycker det är knäppt att karaktären inte vågar prata 

med någon. Dock pratar karaktären ändå med världens bästa uppfinnare, världens bästa 

sminkös och världens bästa guld juvelerare. Eleverna menar att prinsen pratar med dessa 

personer för att han vill bli kär och att han känner sig värdelös i onödan, eftersom han 

egentligen är stilig. Eleverna menar att prinsen vill göra sig till för att få pigan att bli kär i 

honom. 

Grupp 4 
Under samtalet deltar de fyra eleverna Noak, Aina, Zion och Filip. Eleverna sitter i en 

korridor utanför klassrummet vid ett runt bort och har läst kapitel 1 i boken ”Förstagluttarna” 

(Nilsson, Annell & Håkansson, 2007). Kapitlet handlar om flickan Moa som ska börja skolan. 

Hon går på stan för att köpa en ny klänning och skolväska. Moa tror att hennes nya klänning 

är magisk. 

Grupp 4 - Topiker, teman och storteman 

Den första topiken eleverna samtalade om var skola. Topiken var återkommande och bildade 

således ett tema. Eleverna samtalade om Moa i boken som skulle börja skolan. Klänning var 

den andra topiken i samtalet som återkom och blev ett tema. Samtalet handlade om en 

klänning som flickan i boken skulle köpa till sin första skoldag. 
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”Den magiska klänningen” var det första stortemat som framkom. Detta stortema innehöll de 

ovan nämnda teman klänning och skola. Eleverna samtalade om Moa som köpt en ny 

klänning inför första skoldagen. De samtalade om att klänningen var magisk och när flickan i 

boken tar klänningen på sig blir hon en stor skolflicka. Eleverna reflekterar kring att flickan 

Moa i boken blir liten och vanlig när hon tar av sig klänningen och en stor skolflicka när hon 

tar på sig den igen.  

Excerpt 4 

1: Filip – en liten flicka som skulle börja skolan som hette Moa 

2: Noak – aaaa och hon eehm sen i slutet så blev hon ju lessen för att när hon tar av den så hände de så så 

så  

3: Aina – hon hade fått en klänning 

4: Noak – aaa som som sitt vanliga jag när (hon som när hon var) liten 

5: Filip – aaa så när hon ser ut som en riktig 

6: Zion – bäbis 

7: Aina – en riktig skolflicka när hon hade på den 

8: Filip – näää som en skolflicka sen när hon to av den så var hon lilla Moa igen 

9: Noak – ja aaa precis 

 

Filip återberättar kring innehållet och förklarar att kapitlet handlar om den lilla flickan Moa, 

som ska börja skolan (4: 1). Noak hjälper Filip att berätta om innehållet och säger att Moa blir 

ledsen när hon tar av sig klänningen för att hon blir sitt vanliga lilla jag (4: 2, 4). Aina fyller i 

och säger att Moa fått en klänning som gör att hon ser ut som en riktig skolflicka (4: 3, 7). 

Filip förklarar att Moa ser ut som en riktig skolflicka med klänningen på och är lilla Moa när 

hon tar av den (4: 5, 8). Filip blir avbruten av Zion som säger att hon ser ut som en bebis (4: 

6). 

Två olika topiker som nämndes under elevernas samtal var stor och liten. Dessa samtalade 

eleverna om under en stund och de bildar därför varsitt tema. Eleverna reflekterar kring hur 

man ser ut när man är stor respektive liten. De samtalar om att fast att man är liten kan man 

vara stark. Vidare nämns att det finns en ramsa om man inte vill bli stor. 

Äta och dricka var två topiker som eleverna nämnde i en samtalsepisod och som bildade ett 

tema. Eleverna samtalade om vad man kan köpa när man går på fik. 

Excerpt 4 

10: Aina – bra om man får dricka  

11: Filip – bra om man får välja typ vad man vill  

12: Zion – de finns olika sorters gott å ha å äta 

13: Filip – lite paj 

14: Zion – eller typ semlor 

15: Filip – eller dammsugare eller tårta 

16: Aina – eller typ allt 

Eleverna nämner flera olika ät- och drickbara val. De nämner att det finns flera olika sorters 

gott att äta på fik: paj (4: 13), semlor (4: 14), dammsugare (4: 15) och tårta (4: 15). Filip 

menar att han tycker bara om att gå på fik om man får välja vad man vill (4: 12) och Zion 

tycker att där finns mycket gott att äta på fik (4: 12). 

En annan topik under samtalet var skolväska/väska. Denna topik utgjorde ett återkommande 

samtalsämne och bildade därför ett tema. En elev uppmärksammade att en av karaktärerna i 

boken hade en likadan skolväska som han själv. Vidare fortsatte eleverna att samtala om att 

de ville köpa en ny skolväska. De gav olika förslag på vart man kan köpa en ny väska.  
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Grupp 5 
Under samtalet deltar de fyra eleverna Anna, Lilly, Walter och Liam. Eleverna sitter i ring på 

en stor blå matta på golvet och har läst kapitel 17 i boken ”Den magiska kulan” (Wänblad, 

2011). Kapitlet handlar om att barnen Asta, Bea och Cesar besöker damen i ödehuset. Barnen 

i boken går till damen efter skolan och de känner sig nervösa inför besöket. 

Grupp 5 – Topiker, teman och storteman 

Lek är den första topik som eleverna talar om. Eleverna samtalar om en bild där Asta, Bea och 

Cesar är ute och leker. Att klättra är en annan topik som det samtalas om. Tillsammans 

reflekterar eleverna kring bilden och hur barnen klättrar ute på ett lekredskap. Dessa topiker 

bildar varsitt tema då de är återkommande under samtalet.  

Ovan nämnda teman, lek och klättra, bildar i sin tur stortemat ”utomhuslek” eftersom 

eleverna samtalar om vad barnen i boken leker på för lekredskap.  

Excerpt 5 

1: Liam – Asta Bea å Cesar 

2: Lilly – vad leker dom? 

3: Liam – asså åsså frågar du  

4: Anna – a det måste vi bara säg att dom spelar fotboll 

5: Liam – a men det ser du väl var e bollen då? 

6: Anna – eh eh e inte det typ målet då å så kommer bollen här ifrån 

7: Liam – nej dom klättrar 

8: Anna – aha på vad? 

9: Liam – aa du frågade de? 

10: Liam – jo för att dom dom klättrar 

11: Lilly – ja men var klättrar dom nånstans? Har dom en klättervägg där dom klättrar så här? 

12: Liam – ja ser ut typ som en vägg 

13: Anna – aha det ser ut som typ sånna hära armgång 

14: Walter – som klätterställningen! 

15: Anna – a armgång 

Eleverna reflekterar kring vad barnen i boken leker och Anna utrycker att dem spelar fotboll 

(5: 4). Liam ifrågasätter detta då han undrar vart bollen är (5: 5). Anna försöker förklara vad 

hon menar då hon anser att bilden visar målet och vart bollen kommer ifrån (5: 6). Liam 

introducerar då istället idén att barnen på bilden klättrar (5: 7, 10). Tillsammans samtalar 

eleverna om vad Asta, Bea och Cesar leker och klättrar på. Lilly föreslår att det kan vara en 

klättervägg och Liam bekräftar att det ser ut som en vägg (5: 11-12). Walter kommer på att 

det kan vara en klätterställning då Anna påstår att man kan gå armgång (5: 14-15). 

Några andra topiker som framkom och var återkommande, var rädd, värdelös och blyg. 

Topikerna framkom i samband med att eleverna samtalade om vad barnen i boken kände när 

de var på väg till ett ödehus. Eftersom topikerna var återkommande, dvs. liknande fenomen, 

inom samma händelse bildar de därför ett tema.  

Ytterligare en topik som framkom var glass. Topiken nämndes av en elev och var inte 

återkommande och bildade därför inget tema. Eleven pratar om en bild med en skål med glass 

i. 

Kontextspecifika samtal 
För att besvara forskningsfrågan ”Hur samtalar elever om läsläxans innehåll?” är det relevant 

att analysera utifrån den verksamhetstyp eleverna befinner sig i. Detta på grund av den 

teoretiska utgångspunkten studien utgår ifrån samt att metodanalysen har en sociokulturell 

grund. Genom analysen i detta avsnitt synliggörs att eleverna orienterar sig mot den dubbla 

dialogiciteten. Under samtalen uppmärksammas att eleverna tar med sig erfarenheter från 
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skolkontexten. Detta betyder att elevernas samtal är påverkade av kontexten. Eleverna agerar 

utifrån att det är ett visst beteende som är korrekt under samtalen. 

Under samtalen behöver samtalsledaren återkommande ge eleverna ordet genom att ställa 

ledande frågor för att eleverna ska utveckla sina svar. ”Kan du berätta om…” och ”varför 

tror…?” är exempel på frågor som samtalsledaren ställde. Framförallt är eleverna i grupp 4 

tydligt styrda av de frågor samtalsledaren ställer. Eleverna samtalar inte om andra ämnen eller 

svävar iväg under samtalet. Det upplevs under analysen av alla fokusgrupper som att eleverna 

svarar det de tror att samtalsledaren vill höra. Samtalsledaren får ta stor plats i alla grupper 

och ställa många frågor för att hålla igång samtalen. Elevernas agerande kan bero på ovana att 

prata fritt kring ämnen och kan därför upplevas som osäkra i situationer där de får fritt 

talutrymme. Deras handlande kan vara påverkad av erfarenheter från skolkontexten där det är 

vanligt att få ordet tilldelat och förväntas göra det man blir tillsagd/tillfrågad. I alla 

fokusgrupper var eleverna noga med att vänta på sin tur och tog sällan självmant ordet. 

Eleverna är vana vid att i klassrummet vänta på sin tur och tar med denna erfarenhet in i 

denna situation. Eleverna är vana vid att det finns en rättvis turordning. I grupp 3 skapar 

eleverna en turordning kring vem som ska få tala först. Detta görs precis i början av samtalet. 

Agerandet kan baseras på exempelvis att deras lärare brukar vara noga med att man får vänta 

på sin tur och att man talar i tur och ordning. Erfarenheter från skolkontexten innebär att 

eleverna är vana vid att man har en turordning vid flera tillfällen. 

Under grupp 3s samtal tar eleverna upp begrepp som de nyligen lärt sig i andra ämnen, till 

exempel ordet hypotes. 

Excerpt 6: 

1: Lisa – trodde du att dom skulle vara i Afrika? 

2: Adam – det var ingen bra hypotes 

Lisa frågar en elev om denne trodde att barnen i boken som de läst skulle vara i Afrika (6: 1). 

Adam kommenterar att detta inte är någon bra hypotes (6: 2). Att använda sig av begrepp som 

eleverna lärt sig i skolan tidigare, kan bero på att eleverna befinner sig i den kontext där dessa 

ord och begrepp är naturliga att använda (skolkontexten). Eleverna uppmanar även varandra 

kring hur de ska bete sig under samtalet. En elev uttryckte ”Linus kan du vara tyst slicka inte 

på ditt papper”. Uppmaningar och tillrättavisande kring beteende är naturliga i skolkontexten.  

I grupp 5 är eleverna noga med att ställa frågor som hjälp till varandra för att utveckla det de 

säger. Noggrannheten i att ställa följdfrågor kan vara baserad på att deras lärare är noga med 

att ställa frågor till dem när de talar i klassrummet. Även i grupp 3 ställer eleverna frågor till 

varandra för att hålla igång samtalet. Vid ett speciellt tillfälle är eleverna i grupp 5 noga med 

att påpeka om de anser sig ha rätt eller fel när de uttrycker sina tankar vid tillfället. Att 

eleverna är noga med om något är rätt eller fel kan spegla den skolkontext som finns 

angående rättning av uppgifter. Eleverna agerar även utifrån att det är ett visst beteende som 

är korrekt under samtalet. De tillrättavisar och uppmanar varandra kring deras beteende, 

precis som i exemplet med grupp 3 som nämndes tidigare. Transkriptionsutdraget nedan visar 

hur två elever i grupp 5 tillrättavisar en annan elevs beteende genom att uppmana eleven att 

sitta ner. 

Excerpt 7 

1: Anna – asså sitt ner när vi asså 

2: Liam – när vi jobbar 

Anna säger till en elev att sitta ner och Liam instämmer och förklarar vidare att detta gäller 

när man jobbar (7: 1-2). Tillrättavisningen av beteendet kan förklaras utifrån att eleverna är 
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vana vid att få sitt beteende tillrättavisat i klassrummet. Det kan även bero på att eleverna är 

vana vid att man sitter ner när man jobbar i skolan. 

Sammanfattning av resultat 
I alla grupper har eleverna samtalat om läsläxeböckernas innehåll genom att återberätta och 

reflektera kring dess innehåll. De kopplar även händelser i böckerna till egna erfarenheter. 

Topikern skiljer sig åt mellan grupperna eftersom eleverna har läst olika böcker eller kapitel 

med olika innehåll. Två grupper hade läst samma kapitel, men fick ändå olika topiker i sina 

samtal. Att topikerna skiljer sig åt kan vara påverkade av de erfarenheter och den förförståelse 

eleverna har när de läst kapitlen. Genom att analysera det kontextspecifika i samtalen 

synliggörs att eleverna är påverkade av den verksamhetstyp de befinner sig i. Detta i sin tur 

innebär att eleverna orienterar sig mot den dubbla dialogiciteten.  

Diskussion 
I följande kapitel diskuteras metodval följt av en resultatdiskussion kopplat till relevant 

litteratur för att kunna besvara forskningsfrågan ”hur samtalar elever om läsläxors innehåll?” 

Metoddiskussion 
Syfte och forskningsfråga var influerade av tidigare genomförd pilotstudie (Larsson & 

Paulsson, 2015). Utefter syftet att undersöka hur läsläxor kan relateras till elevers läsförståelse 

när de används i samtalsgrupper i skolan och forskningsfrågan ”hur samtalar elever om 

läsläxors innehåll?” gjordes ett val av metod och metodanalys. För att kunna besvara 

forskningsfrågan föll valet på topikanalys då intresset var att ta reda på hur eleverna samtalar 

om läsläxors innehåll. Analysmetoden var väl användbar då möjlighet gavs att fokusera på 

elevernas samtalsämnen, alltså topikerna.  

Metodvalet var inspirerat av fokusgrupper (Marková et al., 2007; Bryman, 2011). Det 

problematiska med fokusgrupperna i studien var att skapa fritt talutrymme. Detta för att 

deltagarna i studien var unga elever som inte var vana vid att få tala fritt i grupper. 

Samtalsledaren fick därför ta en stor roll i samtalen genom att leda och stötta eleverna. 

Dahlin-Ivanoff (2011) menar att det är viktigt att granska samtalsledarens roll. I samtalen blev 

samtalsledaren tvungen att ta en stor plats för att hålla igång samtalen då eleverna inte tog sig 

friheten att uttrycka sig fritt. Däremot är det möjligt att eleverna skulle tagit sig större frihet 

om samtalsledaren inte varit närvarande. Dock vid fokusgruppssamtal finns en samtalsledare 

närvarande som vid behov kan behöva ställa specifika frågor. Under studiens samtal fanns vid 

flertalet tillfällen ett behov av att specifika frågor ställdes utav ledaren. Detta för att hjälpa 

eleverna att föra samtalet vidare eller hjälpa eleverna att utveckla sina argument. Det är viktigt 

att ha i åtanke att det är unga elever och att de ännu inte är van vid denna typ av fria samtal 

som fokusgruppssamtal innebär. Genom studien får eleverna emellertid en möjlighet till att 

träna på att tala fritt under samtal med andra. De specifika frågor som samtalsledaren använde 

vid flertalet tillfällen kan upplevas som att de styrt resultatet. Dock var det redan innan 

samtalen bestämt att de två områden ”bokens innehåll” och ”egna erfarenheter” skulle 

bearbetas under samtalen. Dessa två områden var grundade i pilotstudiens resultat (Larsson & 

Paulsson, 2015) och ansågs lämpliga att utgå ifrån även under denna studies samtal då de 

ägde rum i en pedagogisk verksamhet. Detta för att i en pedagogisk verksamhet arbetar 

eleverna mot kunskapskraven i läroplanen (Skolverket, 2011). Arbeten behöver därför vara 

utformade på ett sätt så att eleverna ska få möjlighet att arbeta mot och uppnå dessa 

kunskapskrav.  

Att kombinera topikanalys och fokusgrupper är inte vanligt förekommande. Marková et al. 

(2007) är de enda som tar upp topikanalys och fokusgrupper kombinerat i en och samma 

metodbok. Denna studiens val av metod kan därför upplevas som mindre tillförlitlig eftersom 
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det inte finns fler metodböcker som kombinerar topikanalys och fokusgrupper. Å andra sidan 

är det också positivt för det är en unik kombination som gör studien intressant och spännande, 

och författarna är erfarna och välmeriterade samtalsforskare. Dessutom är det en metod som 

passar väl till att besvara studiens syfte och forskningsfråga, som vi tidigare också nämnt (se 

metodkapitel). Genom metoden kunde samtalsämnen, alltså topiker, tydliggöras och på så sätt 

uppmärksammandes vad eleverna talade om. Under analys av samtalen var det lätt att hitta 

topiker då eleverna ofta höll sig till samma samtalsämnen. Topikerna ledde i de flesta fall till 

teman då topikerna var återkommande, dessa teman ledde ofta till storteman. Dock var det till 

en början av analysarbetet svårt att förstå skillnaden på topik, teman och storteman. Å andra 

sidan blev metoden användbar när begreppen blivit tydliga och förståeliga efter en tids 

bearbetning av förståelsen kring begreppen.   

Att använda videoinspelning som dokumentation var ett bra val för studien. Med hjälp av 

video kunde det tydligt urskiljas vem som talade då det i vissa fall var svårt att höra. Å andra 

sidan kan videoinspelningen verka överflödig, då det för att besvara syfte och forskningsfråga 

endast hade behövts ljudinspelning. Dock upplevdes videoinspelningen som positiv då det 

kunde ske ett parallellt arbete mellan videomaterialet och transkriberingen. Att arbeta 

parallellt med dessa två krävs för att kunna analysera materialet och kunna göra en så korrekt 

transkribering som möjligt (Linell, 2011). Det parallella arbetet blev nödvändigt många 

gånger då det vid flertalet tillfällen var svårt att urskilja vem av deltagarna som talade. 

Placeringen av videokameran var väl genomtänkt för att alla elever skulle synas och höras. 

Dock var det vid flertalet tillfällen ändå svårigheter med att höra vad eleverna sa då 

mikrofonen i kameran krävde att man satt nära eller talade högt för att ljudet skulle kunna 

upptas. Å andra sidan blev det aldrig omöjligt att höra samtalen, men videon fick spelas upp 

upprepade gånger för att säkerställa att transkriberingen blev korrekt. 

Det bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) som gjordes vid genomförandet av studien 

underlättade då tid inte behövde spenderas på att finna skolor och klasser som kunde tänkas 

delta i studien. Det fanns redan kontakt med två skolors årskurs 1 som gärna ställde upp i 

studien och dessa valdes för att kunna påbörja studien direkt. Däremot skriver Bryman (2011) 

att resultatet inte går att generalisera när ett bekvämlighetsurval väljs. Trots svårigheter med 

generaliseringen valdes detta urval för att studien skulle kunna bli en inspiration för fortsatt 

forskning. Å andra sidan skulle resultatet kunna bli liknande om studien genomfördes på 

samma sätt på olika skolor i årskurs 1. Detta för att Sverige har en gemensam läroplan med 

kunskapskrav som alla arbetar mot, vilket bör resulterar i en likvärdig utbildning. Vidare 

innebär detta att det flesta elever i årskurs 1 bör befinna sig på någorlunda samma nivå i sin 

läsförståelse.  

För att säkerställa tillförlitlighet och att Vetenskapsrådets etiska principer (2004) följdes, hölls 

en noggrann ordning på allt material. Filmerna sparades ner på USB-minne för att inte finnas 

tillgängliga på datorer som var lättillgängliga för andra. Blanketterna med godkännande/icke 

godkännande från vårdnadshavarna för deltagande i studien, placerades i en pärm som låstes 

in i ett skåp som var otillgängligt för andra. De elever som inte fick godkännande från sina 

vårdnadshavare att delta i studien placerades i samma grupper för att minska bortfall. Hade 

inte denna typ av gruppindelning gjorts hade risken funnits att elever som fick delta hade 

hamnat i grupper som inte kunde filmats. Detta hade resulterat i att dessa elever inte blivit 

hörda, trots att de hade fått godkännande att delta. Filmerna i studien raderades efter att 

studien avslutats för att inte hamna i orätta händer samt att godkännandet från 

vårdnadshavarna endast gällde pilotstudien (Larsson & Paulsson, 2015) och denna studie. 

Under insamlingen av empirin framkom frågor om filmerna verkligen raderades så att de inte 

skulle spridas via internet. Detta kan innebära att eleverna varit med om att filmer spridits mot 

deras vilja eller att de kände ett visst obehag kring att andra skulle kunna se och höra dem på 
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filmerna. Vid upprepade tillfällen under studien påpekades att filmerna kommer raderas efter 

studien är genomförd samt att ingen annan skulle få se filmerna. Däremot är det positivt att 

eleverna är kritiska till medieanvändandet och är medvetna om att filmer lätt kan spridas på 

internet. För att filmerna inte skulle vara tillgängliga på en dator som var uppkopplad på ett 

wifi motiverar också användandet av USB-minne.  

Gruppindelningen av eleverna inför samtalen skedde på två olika sätt i de två olika klasserna. 

I den ena klassen delades de elever som fick delta i studien in i grupper utefter vilka 

läseböcker de hade. Eleverna hade olika böcker och detta fick tas hänsyn till vid indelningen 

så att alla elever i samma grupp hade samma läsebok för att en gemensam dialog skulle kunna 

ske. Detta blev en fördel då samtalsledaren inte kunde påverka vilka elever som placerades i 

vilken grupp. Däremot hade elevernas lärare delat ut läseböcker till eleverna utifrån deras 

läsnivå. Denna utdelning av läseböckerna skedde innan klassen blev tillfrågad att delta i 

studien. På så sätt har inte heller läraren lagt någon värdering kring vilka elever som kom att 

hamna i vilken grupp. Därför bör inte detta ha påverkat denna studies resultat. Å andra sidan 

kan det ses som en svaghet att man inte genomtänkt placerade eleverna så att deras styrkor 

och svagheter kompletterar varandra. Detsamma gäller den andra klassen där inte heller 

grupperna var genomtänkta av samtalsledaren. I denna klass hade eleverna samma läsebok 

men med olika läsnivåer vilket gjorde det möjligt att dela in eleverna i grupper utefter att följa 

klasslistan. Tre till fyra elever ansågs passande i varje grupp då eleverna sedan tidigare är 

vana vid detta elevantal från tidigare grupparbeten. Antalet var även passande då alla elever 

fick möjlighet att komma till tals. Å andra sidan hade eventuellt ett större antal 

gruppmedlemmar kunnat resultera i mer diskussioner då fler elever med olika åsikter hade 

funnits närvarande. 

Empirin analyserades utifrån topikanalys men även ur ett sociokulturellt perspektiv med hjälp 

av resultatavsnittet ”Kontextspecifika samtal”. Under avsnittet analyserades elevernas 

handlingar utifrån den pedagogiska verksamhetstyp de befinner sig i, nämligen 

skolkontextens institutionella praktik. Det var fördelaktigt att använda en analysmetod och en 

teoretisk ansats som var överensstämmande. Topikanalys är sociokulturell i grunden och 

relaterar därför med den valda lärandeteoretiska ansatsen, det sociokulturella perspektivet. Då 

frågeställningen var hur elever samtalar kring läsläxors innehåll kunde analysmetoden både 

besvara vad eleverna samtalade om, samt med hjälp av det kontextspecifika, besvara hur 

eleverna samtalade om läsläxans innehåll. 

Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att undersöka hur läsläxor kan relateras till elevers läsförståelse när de 

används i samtalsgrupper i skolan. Forskningsfrågan som undersöktes i studien var ”Hur 

samtalar elever om läsläxors innehåll?”. I resultatdiskussionen diskuteras underrubriken 

”Återberätta, samtala om och reflektera kring det lästa” där diskussion sker kring hur samtal 

kring läsläxan utvecklar elevernas läsförståelse. Vidare i underrubrik ”Samtalens utformning” 

följer en diskussion kring hur samtalen eleverna hade var utformade. Resultatdiskussionen 

avslutas med underrubriken ”Verksamhetstypen och den dubbla dialogiciteten” där det 

diskuteras hur eleverna orienterar sig mot den dubbla dialogiciteten, då de är påverkade av 

den verksamhetstyp (kontexten) de befinner sig i. 

Återberätta, samtala om och reflektera kring det lästa  

Genom fokusgruppssamtalen samtalar eleverna kring läsläxans innehåll då de återberättar 

innehållet i fokusgruppssamtalen. Många av de samtalsämnen (topiker) som är återkommande 

handlar om bokens innehåll. I grupp 1 samtalar exempelvis eleverna om den magiska kulan 

som är en sak som nämns kontinuerligt i boken. Klänning är en topik som eleverna i grupp 4 

talar om, vilket är ett återkommande fenomen i deras läseläxbok. Grupp 5 återberättar kring 
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olika känslor barnen i deras läsebok kände när de var på väg till ett ödehus. Eleverna i 

fokusgruppssamtalen reflektera kring sina läsläxors innehåll bland annat då de kopplar 

innehållet till egna erfarenheter. I grupp 2 diskuterar och reflekterar eleverna om hur det är att 

vara ovän med någon och hur man kan lösa ett bråk. I excerpt 3 (3: 1-7) visas tydligt hur 

grupp 3 diskuterar att man som ett äldre syskon ibland måste göra sig till för sitt yngre 

syskon. Detta kopplade de till prinsen i boken som gjorde sig till för en piga. I 

fokusgruppsamtalet diskuterar även grupp 3 vilka prinsen pratar med för att få pigan att bli 

kär i honom. Detta innebär i sin tur att eleverna i fokusgruppssamtalen fördjupar sin 

läsförståelse då de sätter texternas innehåll i ett kommunikativt sammanhang då de 

återberättar, talar om och reflekterar kring det de läst. Detta innebär i sin tur att eleverna visar 

att de förstår texten de läser. Dessa kriterier ingår i vad PISA (2001) nämner som 

läsförståelse. Läsläxan kan på så sätt fördjupa elevers läsförståelse när den används i 

samtalsgrupper i skolan. Eleverna talar även om läsläxornas innehåll orienterat mot ”den 

dubbla dialogiciteten” (Kullenberg, 2014; Linell, 2009). Detta innebär att eleverna är 

påverkade av den verksamhetstyp de befinner sig i, dvs. skolan. De topiker eleverna talar om 

är påverkade av samtalssituationen. 

Under alla samtal sker ett utbyte mellan eleverna då de diskuterar och kommenterar händelser 

i boken och egna erfarenheter kopplat till bokens innehåll. Ett exempel på detta är när grupp 2 

talar om när karaktärerna i boken var osams. Senare under samtalet bildas stortemat ”bråk och 

dess lösning” där eleverna berättar om hur det var att vara ovän med någon och förslag på hur 

bråket kunde lösas. Här visas tydligt hur en händelse i boken kopplas till egna erfarenheter. 

Enligt Papanastasious (2008) ökar elevers läsprestation när eleverna får diskutera med 

varandra. Genom att använda sig av läsläxan på det sätt som beskrivs och redovisas i studien, 

det vill säga genom samtalsgrupper, ökar elevers läsprestationer, då Papanastasious (ibid.) 

menar att läsprestation ökar genom diskussion. Läxan är designad så att eleverna får samtala 

med varandra vilket kan jämföras med en studie genomförd av Bailey et al. (2004). Studien av 

Bailey et al. (2004) syftar till att designa en läsläxa för att skapa dialog mellan elev och 

förälder som då ökar elevers förmåga att dra slutsatser utifrån texten. I denna studie sker inte 

dialogen mellan elev och förälder utan snarare mellan eleverna, utifrån den design som 

redovisats tidigare. Det är dialogen som är det viktiga, inte mellan vilka parter dialogen äger 

rum. En tydlig dialog mellan eleverna uppmärksammades (se excerpt 5) när de diskuterar de 

två teman lek och klättra och stortemat ”utomhuslek” framkom. Eleverna ställer frågor till 

varandra och hjälper varandra att förstå och förklara. Denna dialog sker enbart eleverna 

emellan och det sker ett tydligt utbyte. Detta kan innebära att en dialog som sker mellan 

eleverna kan ge minst lika stort utbyte som om den hade skett mellan elev och förälder. 

Grupp 1 och grupp 2 har läst samma bokkapitel inför fokusgruppssamtalen. Båda grupperna 

tog upp topikerna den magiska kulan och bråk/osams. Resterande topiker skildes åt i 

grupperna. De gemensamma topikerna kan vara påverkade av samtalsledarens frågor. Det kan 

ha bidragit till att båda elevgrupper talar om just dessa. Det kan också vara möjligt att 

eleverna uppmärksammat dessa för att de har varit en stor del/händelse i kapitlet. 

Anledningen till att de övriga topikerna skiljer sig åt, trots att eleverna läst samma kapitel, kan 

vara påverkade av elevernas egna erfarenheter och intressen. Dessa erfarenheter och intressen 

kan ha styrt val av samtalsämnen (topiker). Dock var alla topiker kopplade till antingen 

bokens innehåll eller egna erfarenheter kopplade till bokens innehåll. Detta tyder också på att 

samtalsledarens frågor varit styrande över de topiker som eleverna valt att fokusera på. Å 

andra sidan är det intressant att uppmärksamma att samtalsledarens frågor inte varit så pass 

styrande att topikerna blivit helt lika mellan grupperna. 
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Samtalens utformning 

Genom att samtala kring läsläxornas innehåll, liknande de fokusgrupper som använts i 

studien, ges eleverna en möjlighet att få utveckla sin läsförståelse. Som tidigare nämnt menar 

Taube, Lundberg och Skarlind (1995) att läsläxor ger eleverna en anledning att få läsa mer, 

vilket i sin tur leder till en utvecklas läsförståelse. I skolan finns inte tillräckligt med tid för att 

läsa så pass mycket som krävs för att bli en god läsare och därför behövs läsläxan. Å andra 

sidan skulle samtalen kunna ske kring något eleverna läst i klassrummet i svenska eller ett 

annat ämne. Dock blir samtalen som genomfördes i studien en möjlighet att sätt läsläxan i ett 

större sammanhang och med ett mer tydligt pedagogiskt syfte. Detta genom att läsläxan inte 

enbart läses hemma utan eleverna ges möjlighet att skapa dialog med andra och utveckla de 

förmågor (Skolverket, 2001) som krävs för att bli en god läsare. 

Gruppsamtalen i skolan ger eleverna möjlighet att spendera mer tid på sin läsläxa. Eleverna 

bearbetar läsläxan hemma när de läser kapitlet samt bearbetar läxan ytterligare i skolan med 

hjälp av samtalsgrupperna. Flowers och Flowers (2008) och Papanastasious (2008) menar att 

desto mer tid som eleverna spenderar på läsläxan desto bättre blir elevernas läsprestation. 

Detta blir på så sätt en motiverande faktor till att använda samtalsgrupper då eleverna får 

möjlighet att spendera mer tid på sin läsläxa. I den pedagogiska verksamheten kan lärarna 

använda samtalsgrupper, liknande de fokusgrupper som analyserats i resultatet. Samtalen kan 

ske kontinuerligt, varje vecka, i samband med att eleverna ges läsläxa. Läxan får ett tydligt 

syfte då samtalen i grupperna resulterar i att elevernas läsförståelse fördjupas. Kohn (2006) 

menar att läsning är en passande läxa att ge sina elever, men att många lärare ger läxor utan 

något tydligt syfte. Genom de fokusgrupper som analyserats i studien ges eleverna möjlighet 

att prata om det de läst och syftet med läxan stärks.  

Samtalen mellan eleverna skulle kunna vara engagerande för eleverna då de får samtala fritt 

kring det de läst med varandra. Fisher et al. (2011) menar att läxor bör engagera eleverna. 

Däremot är det svårt att veta huruvida eleverna är engagerade eller inte. Det är möjligt att 

eleverna enbart är aktiva under samtalen för att de känner ett tvång, inte för att de känner 

engagemang. Det eventuella tvång eleverna kan känna skulle kunna bero på att de befinner sig 

i den pedagogiska verksamhetstypen där de implicita premisserna innebär att komma förbered 

och fullfölja den uppgift man fått. Dock diskuterar och kommenterar eleverna under samtalen 

vilket skulle kunna tyda på att eleverna är engagerade. Resultatet visar även att trots att flera 

av grupperna läst samma bok, men olika kapitel, förekommer olika topiker vid 

samtalstillfällena. Om samtalen skulle användas i en pedagogisk verksamhetstyp kontinuerligt 

varje vecka, skulle inte samtalen bli enformiga och uttömda, då ett nytt kapitel bearbetas vid 

varje tillfälle. Vid samtalen finns det möjlighet att tala om nya topiker som i sin tur kan leda 

till nytt engagemang hos eleverna vid varje tillfälle.  

Eleverna i grupp 1 är väl införstådda med att de har olika nivå på läseböckerna (se sida 12). 

Däremot sker inget samtal mellan eleverna om varför de har olika läseböcker. Att tänka på 

läxors design anser Voorhees (2011) och Van Voorhis (2004) är viktigt. Voorhees poängterar 

framförallt att pedagogen behöver tänka på vilken läsnivå eleven befinner sig på. Läraren har 

delat ut läseböcker till eleverna med olika nivåer och har då uppmärksammat att eleverna 

befinner sig på olika nivå och på så sätt tänkt på designen. Det kan förstås som att eleverna 

vet att de har olika nivå på läseböckerna, men de är ovetandes om varför. Verksamhetstypen 

eleverna befinner sig i är en pedagogisk verksamhet, vilket i dagens svenska skolverklighet 

innebär att pedagogen ska individualisera men att det inte alltid är så tydligt med varför. 

Verksamhetstypen och den dubbla dialogiciteten 

Den pedagogiska verksamhetstyp som eleverna befinner sig i präglar de val av åsikter som 

uttrycks. Samtalen är i grund och botten påverkade av de teman samtalsledarna tar upp, vilka i 



24 
 

sin tur var förankrade för att passa den pedagogiska verksamhetstypen (se pilotprojektet som 

beskrivs på sida 2). Detta resulterar i att eleverna inte får möjlighet att tala fullständigt fritt 

även om samtalsledaren inbjuder till detta i sina möten med eleverna. Samtalsämnen är 

anpassade för att skapa en stödjande lärmiljö för eleverna för att hjälpa dem utveckla sin 

läsförståelse. Liberg (2007) menar att det är av vikt att anpassa miljön så den blir stödjande 

för att elevernas förmåga att kunna samtala och argumentera ska utvecklas. Den 

verksamhetstyp samtalet befinner sig i blir positiv i den bemärkelsen att den hjälper eleverna 

att utveckla sin läsförståelse. Däremot kan den anses negativ eftersom elevernas topiker och 

teman blir styrda av verksamhetstypen och eleverna ges därför inte möjlighet att fritt få välja 

och dialogiskt utveckla nya samtalsämnen. I resultatet visas att de topiker som framkom under 

samtalen tydligt kan kopplas till de samtalsämnen samtalsledaren redan förutbestämt. Precis 

som Liberg (2010) nämner påverkas eleverna av den situation de befinner sig i. Däremot är 

pedagoger inom denna verksamhetstyp, det vill säga skolan, utbildade för att kunna skapa 

optimal lärsituationer. Som Svensson (2009) skriver bör läraren utveckla olika 

tillvägagångssätt för att gynna elevers läsutveckling. Författaren menar att läraren ska låta 

eleverna få taltid och möjlighet till att ställa frågor samt att eleverna ska få känna sig hörda. 

Genom fokusgrupperna gavs eleverna möjlighet att få samtala och ställa frågor till varandra 

samt bli hörda. Att få respons av sin omgivning menar Svensson (2009) är viktigt för att 

utvecklas som läsare, vilket återigen fokusgruppssamtalen ger möjlighet till. Detsamma gäller 

den gemenskap Hepler och Hickman (1982) beskriver. Vid ett tillfälle uppmärksammas 

tydligt hur eleverna i grupp 2 ger varandra respons under samtalet. Under elevernas samtal 

kommer de fram till att Cesar är i störts behov av kulan (se excerpt 2 på sida 13-14). Här ger 

eleverna respons på varandra och de skapas en gemenskap där man tillsammans samtalar och 

visar intresse för varandras åsikter.  

Genom studiens resultat uppmärksammades, som tidigare nämnt, att eleverna orienterar sig 

mot en dubbel dialogicitet i sina gruppsamtal, vilket innebär att eleverna är påverkade av den 

verksamhetstyp de befinner sig i. Eleverna talar med varandra om olika topiker vilka är 

påverkade av samtalssituationen. Varje samtal har bakomliggande ramar som innefattar 

förväntade handlingar. Detta stämmer överens med fokusgruppssamtalen då de ägde rum i en 

pedagogisk verksamhetstyp med bestämda ramar. Topikerna som uppmärksammades i 

resultatet var därför väntade. Elevernas handlingar, exempelvis att dem följer en turordning 

och rättar varandra, är premisser som är vanliga för den pedgogiska verksamhetstypen. Detta 

påverkar elevernas interagerande och skapar den dubbla dialogiciteten. Studien visar, som 

tidigare nämnt, att eleverna talar om läsläxans innehåll och kopplar även den till egna 

erfarenheter, vilket visar att de kan återberätta och använda sig av texten samt reflektera kring 

den. Genom fokusgrupperna talar och reflekterar eleverna om kapitlen de läst, vilket visar att 

de förstått innehållet. Att använda liknande fokusgrupper i den pedagogiska verksamheten 

kan hjälpa eleverna att fördjupa sin läsförståelse som enligt PISA (2001) innefattar just de 

ovannämnda förmågorna. Studien visar även tydligt att eleverna ges möjlighet att utveckla 

och arbeta mot de förmågor och kunskapskrav som står skrivna i styrdokumenten (Skolverket, 

2011). Slutsatsen blir således att läsläxan fördjupar elevernas läsförståelse när den används i 

samtalsgrupper i skolan. Detta då eleverna får visa att de kan sätta in texten i nya 

sammanhang då de återberättar och talar reflekterande kring det de läst. Den dubbla 

dialogiciteten, dvs. skolkontextens underliggande normer och traditioner, finns närvarande då 

eleverna talar om läsläxans innehåll. I teoretiskt avseende har vi bidragit med att 

uppmärksamma detta sociokulturella begrepp, som vi tidigare har redogjort för i vårt 

teoriavsnitt. Vidare har vi visat att det kontextspecifika i samtalen kan knytas analytiskt till 

den så kallade verksamhetstyp (CAT) som vi också definierade i teorikapitlet. Skolan bygger 

på en institutionell pedagogisk kultur - en social praktik med underförstådda, inskrivna, regler 

och sociala värderingar. I rubriken ”Kontext specifika samtal” visas hur dessa fanns 
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närvarande i elevernas sätt att engagera sig i fokusgruppsamtalen. Denna verksamhetstyp 

begränsade å ena sidan deltagarnas handlingsutrymme (talutrymme) men innebar å andra 

sidan att det blev möjligt att samtala tillsammans kring en så skoltypisk uppgift som läsläxan. 

Konklusion och implikation 
Studien visade att elevernas läsförståelse fördjupas när de får möjlighet att samtala kring 

läsläxan med varandra och då ges möjlighet att ta del av varandras perspektiv. Eleverna 

samtalar om läsläxans innehåll genom att återberätta, reflektera och samtala om innehållet 

samt att de kopplar innehållet till egna erfarenheter. De samtalar om läsläxans innehåll genom 

att orientera sig mot den dubbla dialogiciteten. En didaktisk implikation är att det är viktigt att 

designa läsläxan på rätt sätt så att eleverna får möjlighet att diskutera det lästa med varandra. 

Genom samtal ges eleverna möjlighet att reflektera, tala och återberätta kring det de läst och 

på sätt fördjupas deras läsförståelse. Det är av vikt att läraren har i åtanke att eleverna talar 

och handlar utifrån den specifika verksamhetstyp de befinner sig i. Verksamhetstyper innebär 

begränsningar så väl som möjligheter för lärande och om medvetenhet om dessa ökar kan 

pedagogerna se aktiviteter som sociokulturella resurser på ett mer genomtänkt vis. Eftersom 

eleverna orienterar sig mot den ”dubbla dialogiciteten” (se Kullenberg, 2014; Linell, 2009) 

behövs medvetenhet om den. Detta för att läraren lättare kan förstå varför vissa samtalsämnen 

är meningsfulla för barnen och andra inte. Deras meningsskapande är med andra ord beroende 

av den specifika kontexten/aktiviteten. Vidare forskning behövs för att uppmärksamma hur 

ofta samtalsgrupperna bör ske för att skapa optimal utveckling för elevernas läsförståelse. För 

att lärare ska kunna ta ställning kring användandet av läsläxor kombinerat med 

samtalsgrupper, behövs mer forskning kring hur utformningen och designen av dessa bör ske. 

Av denna studie har vi blivit medvetna om konsekvenserna av ett nytt sätt att arbeta med 

läsläxor. Detta tar vi med i vår framtida yrkesroll som lärare. Att låta eleverna diskutera med 

varandra kring läsläxan i grupper är ett arbetssätt som vi inte mött tidigare, men blivit 

inspirerade av under arbetets gång. Arbetssättet innebär att läsläxan bearbetas under längre tid 

vilket kan innebär att den kan upplevas som mer meningsfull för eleverna, men även för 

läraren. Läsläxan får ett kommunikativt sammanhang där eleverna får ta del av varandras 

tolkningar och perspektiv. På så vis blir lärandet mer socialt än om det enbart sitter ensamma 

hemma och läser det de är tillsagda att göra i hemläxorna. Genom samtal kring det lästa får 

eleverna utveckla sin läsförståelse dialogiskt vilket är en lärdom som kan implementeras även 

i andra sammanhang i skolan.  
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Bilagor 

Bilaga A 
 

Hej! 

Nu efter sportlovet kommer jag att starta igång ett nytt arbete i klassen. Jag ska tillsammans 

med eleverna testa på ett nytt sätt att arbeta med läsläxan. Eleverna kommer som vanligt att ha 

ett kapitel i läsläxa till tisdagen. Under tisdagen kommer vi sedan tillsammans, i mindre 

grupper om fyra elever, att samtala om det eleverna läst. Samtalets innehåll kommer styras av 

innehållet i kapitlet samt egna erfarenheter och tankar från eleverna. 

Samtalen kommer att filmas för att ligga till grund för ett arbete som jag, tillsammans med en 

klasskompis, kommer skriva nu i vår. Arbetet handlar om hur samtal kring det lästa kan 

utveckla läsinlärning. Filmen kommer endast jag och min klasskompis ha tillgång till och 

kommer att raderas så fort vi är klar med arbetet. De elever som inte får delta vid filmning, 

kommer givetvis inte filmas.  

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till mig: emmpau11@student.hh.se 

 

Hoppas ni hade ett härligt sportlov! 

 

Med vänliga hälsningar 

Emmy Paulsson, lärarstudent i åk 1 

 

 

  



 

Bilaga B 
 

Hej! 

 

Jag heter Sofia Larsson och läser sista terminen på Lärarutbildningen i Halmstad. 

Just nu gör jag min slut-vfu (slut praktik) på Parkskolan i F-klassen och lite i åk. 1. 

Under dessa veckor ska vi arbeta med ett utvecklingsarbete och jag ska tillsammans med 

några elever testa ett annat sätt att arbeta med läsläxan på. Läxan går ut på att eleven, ert barn, 

får ett antal sidor att läsa i en läsebok. Tillsammans sitter vi sedan i små grupper om 3-4 

elever och diskuterar det de läst. Samtalet kommer att filmas för att ligga till grund till det 

arbete jag under våren kommer att skriva om. Arbetet handlar om hur samtalet kring det lästa 

kan utveckla läsinlärningen. Filmen kommer endast jag och min klasskamrat, som jag skriver 

arbetet med, att ha tillgång till och den kommer att raderas så fort vi är klara med arbetet.  

 

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till mig soflar11@student.hh.se 

  



 

Bilaga C 
 

 

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 

 

  



 

Bilaga D 

Grupp 1 

Topiker Teman Storteman 

Kulan/den magiska kulan * ”Bråk om kulan” 

Bråk/ovänner * ”Bråk om kulan” 

Bok/text * - 

Lösning * ”Ett tidigare bråk” 

Bråk/osams * ”Ett tidigare bråk” 

Källare * - 

Grupp 2 

Topiker Teman Storteman 

Damen/häxan * ”Behov av kulan” 

Kulan * ”Behov av kulan” 

Problem/osams * ”Behov av kulan” 

Prata * ”Bråk och dess lösning” 

Ovänner * ”Bråk och dess lösning” 

Spela - - 

Glass - - 

Vila - - 

Grupp 3 

Topiker Teman Storteman 

Lillebror * ”Syskon” 

Slå * ”Syskon” 

Stilig * ”Kännetecken” 

Prata * ”Kännetecken” 

Grupp 4 

Topiker Teman Storteman 

Skola * ”Den magiska klänningen” 

Klänning * ”Den magiska klänningen” 

Liten * - 

Stor * - 

Äta/dricka * - 

Väska/skolväska * - 

Grupp 5 

Topiker Teman Storteman 

Klättra * ”Utomhuslek” 

Lek * ”Utomhuslek” 

Rädd/värdelös/blyg * - 

Glass - - 

 

* = Topiken blev ett tema 

- = Topiken blev inte ett tema och/eller stortema   
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