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Abstrakt 
Internationella undersökningar som PISA och PIRLS visar att flickor presterar bättre jämfört 

med pojkar i skolan. Elevers prestation har kopplingar till motivation och således deltagande. I 

forskningen som studerats framgår det att boksamtal och diskussioner om det lästa kan vara ett 

verktyg för att främja elevers förståelse och deltagande. Syftet med undersökningen är att studera 

elevers muntliga deltagande och frågeställningen är följande: Hur ser pojkars respektive flickors 

muntliga deltagande ut under boksamtal? Empirin har samlats in genom videoinspelningar och i 

analysarbetet inspirerats av Grundad teori. Resultatet visar att det muntliga deltagandet skiljer sig 

åt när pojkar och flickors deltagande jämförs. Några tydliga mönster över att pojkar har mer 

talutrymme under hela boksamtalet återfinns däremot inte. Flickorna och pojkarna deltog mer 

eller mindre beroende på vilka förutsättningar lärarna gav dem. Flickor visade sig delta mer när 

lärarna ställde sakfrågor och pojkarna talade mer rakt ut.  
 

 
 
 

Förord  

Mattias och Therese har gemensamt skrivit denna studie som är grundad på teorier, ett 

examensarbete och ett utvecklingsarbete som genomförts. Med hjälp av den tidigare forskningen 

och den insamlade empirin från utvecklingsarbetet har denna studie arbetats fram. Att vi 

gemensamt skrivit detta arbete har för oss inneburit att vi tillsammans arbetat fram alla delar. 

Båda författarnas insamlade data har använts men den har enskilt transkriberats. Genom en 

handledningsgrupp har utbyte av kunskap delgivits med hjälp av andra studenter och handledare.  
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1. Inledning 

Språket är en viktig del i vardagen, det används varje dag i många sociala situationer och det 

är en viktig variabel för att i livet kunna kommunicera och förmedla tankar och känslor. Språket 

är även viktigt för allt lärande som sker i skolan och att tidigt börja arbeta med att förmedla och 

uttrycka sig blir därmed relevant (Dahllöf, 1999 & SOU 2010:52). Forskning visar att samtal som 

sker barn emellan gör att det skapas goda förutsättningar för lärande då det sker på deras egen 

nivå (Williams et al., 2000). 
 
Genom de två internationella studierna PISA (Programme for International Student 

Assessment) (OECD, 2013) och PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 

(Skolverket, 2012) kan ett tydligt mönster identifieras där pojkars prestation kring läsförståelse är 

sämre än flickors i samtliga länder. I Sverige har svenska elevers läsförmåga försämrats över hela 

tidsperioden då undersökningarna genomförts. Resultaten PISA och PIRLS kommit fram till är 

inte något nytt. Skolverkets genomgång (Skolverket, 2006) visar att könsskillnaderna i 

läsförståelse ökat sedan 1970-talet. Sverige är ett av länderna som i den senaste studien haft störst 

könsskillnader i läsning. Detta stämmer överens med Statens Offentliga Utredning (SOU 

2010:51) där Wernersson lyfter fram att flickor generellt lyckas bättre än pojkar i skolan sedan 

lång tid tillbaka, via jämförelser av betygen och detta visade sig vara fallet i många länder. Hon 

menar vidare att det är viktigt att ha i åtanke att pojkars sämre betyg inte behöver innebära att de 

har sämre läsförmåga. En elev som strävar efter att få ett högre betyg presterar därmed bättre. 

Jämförelsevis med en elev som inte strävar efter ett högre betyg presterar sämre. Betygen idag 

består av många olika förmågor och kriterier som systematiskt framställts och tillsammans ska stå 

för kunskap inom ett visst ämne. Betyg är den bedömning som används i skolan och därmed 

relevant att nämna (SOU 2010:52). 
 

Att pojkar och flickor presterar olika i skolan är alltså ingen nyhet. Alla elever är olika och 

detta framgår i Lgr11 (Skolverket, 2011) där det står skrivet att läraren ska anpassa 

undervisningen till varje elevs olika förutsättningar och behov. Lgr11 (ibid.) främjar även 

människors olikheter samtidigt som det visar komplexiteten för läraren att möta alla elevers olika 

behov.  
 

Idag har den individuella träningen i stor mån ersatt gruppträningsmoment i många skolor, 

enligt Statens Offentliga Utredning (2010:52). Det framgår dock inte i vilka åldrar eller i vilka 

ämnen det är mest framkommande i. Ett individuellt arbetssätt framgår i SOU (2010:52) vara mer 

gynnsamt för flickor. Flickor utvecklas generellt sätt tidigare än pojkar och det speglas i detta fall 

i deras förmåga att koncentrera sig. Det individuella arbetssättet leder fortsättningsvis till att 

eleverna själva måste ha ett socialt driv till att arbeta i grupp och spegla sig i gruppens prestation. 

Pojkar som generellt ligger efter i mognad har tendens att ligga efter i både individuellt arbete 

och grupparbete. Flickor har enligt SOU (2010:52) alltid läst mer än pojkar och pojkars 

språkmognad är senare än flickors. Det framgår dock inte om det enbart innebär läsning i böcker 

eller all läsning i alla typer av medier. Vad rapporten däremot tydligt visar är att flickors mognad 

är tidigare än pojkar och det ger flickorna ett försprång innanför skolans väggar. Därför blir det 

väsentligt att använda olika pedagogiska verktyg för att främja elevers lärande (SOU 2010:52). 

Även om flickor generellt mognar tidigare visar studier, som Nordenstam (2003) och Hultman 

(1990), att pojkarna är överrepresenterade när det kommer till det muntliga deltagandet i skolan. 
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Ett pedagogiskt verktyg som flera forskare är överens om kan främja elevers motivation och 

lärande är boksamtal, att samtala och diskutera det lästa (Allington & Cunningham, 2007; 

Bowers-Champbell, 2011; Clay, 1991; Vygotsky, 1978; Sanacore, 2013; Nystrand 1997; 

Chambers, 1994). Som lärare är det dock viktigt att skapa goda förutsättningar i boksamtalet för 

att främja lärandet (Serafini, 2008 & Young, 2014). 
 

Våren 2015 skrev vi (Alvin & Karlsson, 2015) ett examensarbete där forskning 

sammanställdes och analyserades. I kunskapsöversikten framgick det vad som låg till grund för 

pojkars och flickors olikheter i läsförmågan med fokus på varför pojkar fick sämre resultat. 

Resultatet visar att flickor generellt presterar bättre än pojkar men att läsförmågan många gånger 

inte var så stor utan snarare motivationen och lusten till att läsa. En annan viktig upptäckt var att 

motivationen var avsevärt lägre hos pojkarna än hos flickorna. Begreppet motivation beskrivs 

utifrån McGeown et al. (2012) som en indelning av både inre- och yttre motivation. Inre 

motivation innebär att en person har ett genuint intresse för något utan någon yttre påverkan och 

detta delas in i tre kategorier som är: nyfikenhet, självförtroende och engagemang. Yttre 

motivation innebär att en persons intresse till att göra något förstärks genom yttre påverkan och 

detta delas in i två kategorier som är: igenkännande från läraren och betyg/bedömning. Våren 

2016 uppmärksammades även ett problemområde tillsammans med rektorer, lärare och elever 

kring läsförmågan på två skolor i Hallands län. Vi ville således se om samma problematik som 

forskningen i Alvin och Karlsson (2015) tagit upp, fanns i praktiken.  
 

Tidigare forskning och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) blev utgångspunkt för 

ett utvecklingsarbete (Alvin & Karlsson, 2016). Aktionen genomfördes med boksamtal och 

högläsning som metod för att främja elevers muntliga deltagande. Fokus lades på deltagandet då 

forskning visat att det finns kopplingar mellan deltagande och motivation. Boksamtal och 

högläsning som metod framgick även i forskning och annan litteratur vara goda verktyg för att 

främja deltagandet (Pittman & Honchell, 2014; Allington & Cunningham, 2007; Bowers-

Champbell, 2011). Som utgångspunkt i föreliggande examensarbete, utvecklingsarbete och 

tidigare forskning kommer denna studie handla om pojkars och flickors muntliga deltagande. 

Denna avgränsning har medvetet gjorts för att inte få ett för brett forskningsområde. Vi är 

medvetna om att kroppsspråk och andra typer av ageranden hade kunnat vara relevanta att 

studera. 

1.1 Problemformulering 

Pojkars och flickors prestation i läsförmåga skiljer sig åt och motivationen har visat sig vara en 

drivande faktor. Boksamtal är ett pedagogiskt verktyg som flera forskare är överens om kan 

främja elevers deltagande och motivation. Deltagande har således visat sig ha kopplingar till 

motivationen. Med denna problematik kommer föreliggande arbete studera elevers muntliga 

deltagande under boksamtal, för att urskilja om dessa mönster finns ute i fältet.  
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2. Syfte och frågeställning 

 Syftet med studien är att studera elevers muntliga deltagande under aktivitet där 

samtal om böcker äger rum.  
 
 

 Frågeställning: Hur ser pojkars respektive flickors muntliga deltagande ut under 

boksamtal? 

3. Bakgrund 

Bakgrunden är indelad i två underrubriker: Boksamtal och högläsning och Pojkar och flickor i 

skolan. Det teoretiska perspektivet som studien inspirerats av har utgångspunkt i det 

sociokulturella perspektivet. Detta perspektiv inspirerade oss på grund av dess syn på lärandet. I 

stort handlar det sociokulturella perspektivet om hur lärande och utveckling sker i ett socialt 

samspel/deltagande tillsammans med omgivningen (världen). Det kan ske mellan individer, 

föremål, texter och bilder och kan definieras som tekniska- och mentala redskap som används i 

vår vardag för utveckling. Det viktigaste verktyget är språket, som är grunden till lärandet (Säljö, 

2010; Imsen, 2006; Strandberg, 2009). Imsen (2006) menar att språket är de glasögon som vi ser 

världen genom. Människan möter aldrig världen direkt utan världen är medierad genom verktyg. 

Lev Vygotskij som är ett stort namn inom detta perspektiv menar att utveckling sker genom en 

blandning av det biologiska och sociala miljöförhållanden, sociobiologiska. I en skolsituation kan 

det exemplifieras som att barnet går från att göra något tillsammans i ett socialt samspel till att 

kunna göra det själv, från det sociala till det individuella. ZPD (Zone of Proximal Development) 

innebär att en individ kan uppnå sin närmsta utvecklingszon genom en medierande hjälpare som 

besitter högre kunskap. Denna typ av hjälp kallas scaffolding, ett begrepp myntat av Jerome 

Bryner. Det innebär att stöttning är i form av en byggnadsställning, ju mer hjälp en elev behöver 

desto mer stöttning måste läraren ge och tvärtom (Imsen, 2006). Bilden nedan ger en förklaring 

på hur den proximala utvecklingszonen kan beskrivas. En elev besitter en viss kunskap som med 

hjälp av en mer kunnig person blir större. Gränsen för vad eleven klarar av på egen hand 

överträdes och når då den proximala utvecklingszonen. 
 

                  
Bild tagen från Imsen (2006) s.317 den 18 maj 2016  
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3.1 Boksamtal och högläsning  

Flera forskare är överens om att boksamtal kan ge goda förutsättningar för elevers samlärande 

(Allington & Cunningham, 2007; Bowers-Champbell, 2011; Clay, 1991; Vygotsky, 1978; 

Sanacore, 2013). 
 
En studie gjord av Pittman och Honchell (2014) där de undersökt boksamtalets påverkan på 

elever som har svårigheter i läsning deltog 45 elever i åk. 7 i en skola i USA. För att skapa 

förutsättningar till ett fungerande boksamtal fick eleverna i Pittman och Honchells (2014) studie 

tillsammans ta fram ett protokoll med regler som eleverna skulle följa och de kom fram till: 

● alla ska delta, 
● var snäll och visa respekt för andra i gruppen, 
● och att man ska lyssna på andra och hålla sig till ämnet. 
 

Eleverna fick även bestämma vad de skulle prata om och de kom fram till:  

● karaktärerna,  
● handlingen och slutet,  
● frågor som uppstått under läsningen,  
● svåra ord, 
● vad karaktärerna gör och hur jag (eleven) kan relatera till karaktären.  
 

Med detta som utgångspunkt visade studien att diskussioner kring det lästa kan väcka ett 

större intresse hos eleverna. Blir intresset större finns det bättre förutsättningar för att elevernas 

förståelse blir fördjupad och att de lättare kan relatera till boken. Att eleverna kan relatera till 

innehållet i en annan kontext är även något Serafini och Ladds (2008) studie tar upp. Deras studie 

utfördes i en åk. 3 med 18 elever där deras muntliga prestation delades in i två kategorier: Literal 

Responses och Interpretive Responses. Literal Responses innebär kortfattat att elevernas samtal 

kretsar kring bokens kontext, text och bilder, och innehöll inga tolkningar. Interpretive Responses 

innebär kortfattat att eleven gick bortom bokens kontext och innehöll kopplingar kring elevens 

egna erfarenheter och andra texter, spekulationer kring karaktärerna, hur eleverna tror berättelsen 

fortlöpte och slutsatser baserat på bokens innehåll. Interpretive Responses ligger således på en 

mer avancerad nivå än Literal Responses. Under en tre veckors period observerades boksamtalen 

och det framgick att 79% av samtalen ingick i Literal Responses och enbart 21% i Interpretive 

Responses. Serafini och Ladd (2008) menar att det som lärare kan vara svårt att komma ifrån 

Literal Responses trots att denna studie pågick under tre veckor där intensivt arbete med 

boksamtal fortlöpte. För att således uppnå en mer avancerad nivå i samtalen krävs det att läraren 

ger eleverna rätt förutsättningar. För att uppnå detta krävs det att läraren ställer öppna frågor 

(frågor som inte har ett givet svar och besvaras med mer än bara orden ja och nej) och inte 

förutsätter att det finns något rätt eller fel.  
 

Även Nystrand (1997) och Routmans (1991) teorier påvisas vikten av att ställa öppna frågor 

för att skapa djupare diskussioner där eleverna kan komma med egna idéer, tankar, förslag och 

även reflektera tillsammans. Det gör att eleverna kan få en bredare förståelse genom att försöka 

sätta sig in i andra elevers perspektiv och synsätt på samma innehåll. 
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Porras González (2010) genomföre en studie i åk. 1-3 i Colombia där syftet var att göra 

språkundervisningen rolig och meningsfull för eleverna. De använde lek som verktyg för att 

engagera eleverna i högläsningen. Lektionen var uppdelad i tre steg som var: före läsningen, 

medan boken lästes samt efter boken lästs. I dessa tre steg av lektionen använde lärarna olika 

strategier för att engagera eleverna. Det framgick även i studien att ett bra verktyg för att läsa 

högt för barn var att använda sig av stora böcker. Porras González (2010) skriver vidare att stora 

sagoböcker ofta innehåller stora och tydliga bilder som i kombination med sagans text hjälper 

eleverna att förstå innehållet och att eleverna lättare kan leva sig in i sagan. Texterna följer ofta 

återkommande mönster som gör att eleverna förstår vokabulär och lättare förstår strukturen i 

boken. 
 

När arbete med boksamtal sker är det viktigt att få med sig alla elever och få dem att bli en 

del av boksamtalet så att läraren kan försöka ta ett steg tillbaka, samtidigt är det en stor utmaning 

(Lane, 2007). I (ibid.) studien arbetade forskaren med boksamtal med elever i grupper om fem. 

Forskaren kommer med förslag/strategier på hur lärare kan arbeta med boksamtal. Lane (2007) 

menar att vi ska ta det för var det är och förslagen kan användas som stöd för att anpassa 

boksamtal i sin egen klass/grupp. Ett förslag som framgår (ibid.) i studien är att läraren i 

boksamtalet kan ta rollen som en coach istället för lärare. Att ta rollen som coach kan vara en 

tillgång då det kan få eleverna att ta åt sig mer och möjligen lättare ta över samtalet och göra det 

till sitt eget, med stöd från coachen. Eleverna kan på detta sätt komma bort från den traditionella 

klassrumsstrukturen där läraren både styr och leder samtalet (Lane, 2007). 
 

I denna studie har empirin samlats in under lektioner där boksamtal ägt rum och där lärarna 

(Mattias & Therese) läst olika böcker högt för eleverna. Högläsning menar Ahlén (2005) kan ge 

goda förutsättningar till att utveckla elevernas förståelse för ord, språkklanger, satsmönster, 

ordförråd och uttryck. I Porras González (2010) studie kring högläsning visade det sig att genom 

att högläsa sagan kunde en utveckling identifieras genom ett ökat deltagande, motivation, 

förståelse samt ordförråd. Att använda sig av sagan betonar Lindö (2006) kan ge lärdom om 

existentiella frågor såsom död, kärlek, gott, ont, hat och ansvar. Att samtala om dessa frågor är av 

stor relevans då de är en del av livet och detta betonas även i Lgr11 (Skolverket, 2011) där det 

står att vi pedagoger ska samtala om livsfrågor med eleverna.  
 

Redan i ett tidigt skede finns argument för att inkludera eleverna i arbete med boksamtal. I 

Pearsons (2010) studie av Skottska skolbarn i åldrarna 9-10 år framgår det att det är viktigt att 

eleverna får vara med och bestämma vilken bok som ska läsas och diskuteras. Att ta hänsyn till 

deras röster anser Pearson (2010) och Sanacore (2013) kan motivera eleverna att bidra till bättre 

diskussioner i boksamtalet. De menar även att det är viktigt att ha en tydlig struktur för att främja 

elevernas deltagande. Om eleverna saknar struktur och medvetenhet om hur boksamtal går till 

och är uppbyggt kan detta leda till att det misslyckas. I Nystrand (1997) framgår det att aspekter 

som lärarens förväntningar, respons, hur läraren inbjuder till diskussion och undervisningssätt har 

stor påverkan på vilket typ av respons läraren får av sina elever. I Youngs (2014) studie ingick 

det 27 elever från en åk. 3 och det som uppmärksammats i studien är att förutsättningar måste ges 

så alla elever kan delta efter sin bästa förmåga, läraren bör finna olika metoder. Detta kan ges i 

uttryck genom att exempelvis ställa direkta frågor (när en fråga ställs direkt till en specifik elev) 

kan ha positiv inverkan på introverta elever, då dessa elever annars har svårt att komma till tals 

på eget bevåg. Han menar att elevers deltagande speglas av deras personlighet. En elev som 
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exempelvis hade en hög läsförmåga, en extrovert personlighet och som inte var skötsam visade 

sig ha ett stort engagemang och deltagande i boksamtalet. En studie som motsäger detta är 

Maples (2010) vars studie genomfördes i en grundskoleklass i Skottland. Det framgår att när 

läraren ställer en direkt fråga till en elev som inte förmås att kunna svara kan det ha negativ 

inverkan på eleven i form av rädsla, press och ångest. 
 

Pearson (2010) påvisar vikten av att eleverna tänker tillsammans när boksamtal sker. När 

eleverna använder sitt språk och delar med sig av sina tankar och funderingar blir det ett verktyg 

för det gemensamma tänkandet. Chambers (1994) påvisar att när elever samtalar om det lästa 

ökar inte bara förståelsen för det de läst utan även förmågan att tänka. Chambers (1994) har i sin 

bok arbetat fram förslag på struktur för boksamtal och en grund som påvisas viktig är det 

gemensamma begrundandet. Han menar att vi ska ta hjälp av varandra och slå våra kloka 

huvuden ihop så att varje elevs individuella tankar kan diskuteras. Eleverna bör dela med sig av 

sina tankar till varandra och på detta sätt kunna samtala kring likheter de hittat i boken samt att 

det blir djupare diskussioner om eleverna även känner igen det lästa kan de ta upp vad de gillade 

men även vad de ogillade i litteraturen. Genom att diskutera innehållet kan eleverna även komma 

till insikt om det var något de inte förstod genom att de samtalade kring oklarheter och det kan då 

bildas en djupare förståelse för det läsa. Eleverna kan även hitta olika mönster, kopplingar och 

samband när de talar om det lästa med varandra. Eleverna kan även känna igen sig och kan 

koppla texten till andra kontexter och gå utanför bokens innehåll. De kan så småningom tala 

kring likheter och skillnader mellan olika texter och även få syn på olika mönster. Människan 

utvecklas i ett socialt samspel med andra och språket ger möjligheter att förstå andra människor 

runtomkring oss (Chambers, 1994). 
 

Torell (2002) nämner att förmågan att fantisera och låtsas inte är socialt skapad av 

omgivningen utan är en mer naturlig och inneboende egenskap hos människan. Däremot finns det 

en inlärd förmåga att uttala sig och analysera olika texter som att se olika strukturer i texter, 

teman, berättarteknik etc. Genom att lärare undervisar i att samtala om det lästa kan eleverna öva 

upp sin förmåga att se olika mönster i texten samt språkets struktur och olika teknik som kan vara 

till hjälp i och under boksamtal. Elevers verklighetbild kan i vissa fall vara dominanta och det en 

författare i en bok vill förmedla kan då blockeras av eleverna och deras kompetens samt 

utveckling begränsas. Likväl som eleverna över och tränar i andra ämnen i skolan behöver de 

även träna upp sin kompetens i att läsa och samtala om det lästa och det sker i samspel med andra 

(Torell, 2002).  
 

 

3.1.1 Sammanfattning av Boksamtal och högläsning 

Sammanfattningsvis påvisar forskningen att boksamtal kan ge goda förutsättningar för elevers 

språkinlärning (exempelvis ordförråd, språkklanger, satsmönster, sagans uppbyggnad och 

uttryck). För att skapa goda förutsättningar påvisar forskningen att vilken typ av frågor läraren 

ställer (öppna/slutna) och hur frågorna ställs (påtvingade/frivilliga) har betydelse. Att få med 

eleverna i val av bok och planering av boksamtalet påvisar även forskningen som relevant för 

goda förutsättningar. I boksamtalet sker ett samlärande när eleverna delger varandra tankar och 

åsikter. De får således träna på att lyssna på varandra och ta del av sina klasskamraters 
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perspektiv. Elevernas samtal kan ske på olika nivåer, grundläggande nivå (Literal Responses) och 

avancerad nivå (Interpretive Responses). Det är viktigt att eleverna förstår hur boksamtal går till, 

det behövs en tydlig struktur.  
 

3.2 Pojkar och flickor i skolan 

I inledningen nämndes att det finns tydliga skillnader mellan pojkars och flickors prestation i 

skolan. I studier som Boltz (2007) undersökt, i North Carolina med elever på 10-13 år, har det 

också uppmärksammats att de flesta pojkar i skolan får lägre poäng än flickor gällande 

läsförståelse när standardiserade tester genomförts i nästan alla länder. Mängden text som de 

läser är inte relaterad till flytet i läsningen, men ju mer elever läser desto bättre blir läsförmågan 

och deras läsförståelse. En problematik i Boltz (2007) studie kan synliggöras kring att lärarna i de 

olika studierna definierar att en “bra bok” generellt är den genren av böcker som flickorna i 

studierna intresserade sig mest för. Fantasy, aktion och humor är det som tilltalar pojkarna i 

studien då de själva får bestämma vilka böcker de vill läsa, men om det inte innehåller något av 

ovanstående genrer är det inga böcker pojkarna intresseras av. Flickorna föredrog sagor och 

berättelser. Det framgår även att när lärare vill att elever ska skriva om böcker de läst är det ofta 

inte godkänt att skriva om bland annat faktaböcker eller serietidningar. Motivationen hos dessa 

pojkar blev därmed lägre på grund av detta. Boltz (2007) definierar böcker som viktiga både för 

flickor och pojkar men nämner att de har olika betydelse för dem. Att böckernas betydelse för 

eleverna avgörs av innehållet känns som en självklarhet med tanke på att eleverna har olika 

intressen samt intresserar sig för olika innehåll i de flesta ämnena i skolan. Lärare bör ta hänsyn 

till vad eleverna intresserar sig för och bör finna en utväg på detta som Boltz (2007) 

uppmärksammat i studierna vara ett problem. 
 
Coddington och Guthrie (2009) kan se tydlig koppling till elever med dålig självbild och 

negativ attityd/låg motivation till ett ämne och deras prestationer. Beroende på om eleven är 

pojke eller flicka så har det olika påverkan på motivationen och detta har ett samband i deras 

prestationer. Pojkar med låg prestation hade låg uppfattning/motivation. Detta mönster var inte 

lika tydligt för flickorna. Vidare hade flickors uppfattning om sin förmåga inte samma stringens 

som deras prestation. Flickor hade sämre uppfattning om sig själva än vad de presterade. Detta 

motsägs i McGeown et al. (2012) där flickorna generellt hade högt självförtroende. En tredje 

källa som skiljer sig från detta är studien gjord av Marinak och Gambrell (2010) där det inte 

framgår någon signifikant skillnad mellan könen beträffande deras uppfattning om sin egen 

läsförmåga. Med dessa olika resultat gällande pojkar och flickors självuppfattning gör att det blir 

svårt att dra en generell slutsats. Det är däremot en viktig aspekt att benämna då en individs 

självbild/självförtroende har kopplingar till motivation och prestation. En annan stor upptäckt i 

Coddington och Guthrie (2009) visade sig vara när elever uppfattar svårigheter med något har 

detta en stark inverkan på motivationen. 
 

Hultman (1990) har sammanställt forskning gällande elevers tal och skrift under 1960-1970 

talet som visar pojkars dominans i talutrymme. Det nämns inget om hur stor andel pojkar/flickor 

det var och om studierna tagit hänsyn till den faktorn. De undersökningar Hultman (1990) utgått 

från har 26 år bakom sig och skolan följde då en annan läroplan där värdegrund såg annorlunda ut 

i jämförelse med idag. Samtidigt visar Hultmans (1990) resultat inte vara helt förlagda då 

liknande resultat framgår i Nordenstams (2003) studie. Nordenstam (2003) nämner några 
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nordiska undersökningar som genomförts, bland annat en studie av Einarsson och Hultman 

(2001) och en studie av Molloy (1992). I Nordenstam (2003) framgår det att pojkarna i flera 

länder tar upp mer taltid i skolan än vad flickorna gör. Pojkar talar omkring två tredjedelar av den 

taltid som finns tillgänglig i klassrummet medan flickorna talar en tredjedel av tiden. Det har 

även visat sig att pojkarna får fler frågor men även mer uppmärksamhet i klassrummet. Flickorna 

får ofta lära sig att vara tysta och vänta på sin tur då de vill ha ordet och i stora drag blir flickorna 

nedtystade i klassrummet. Detta är å ena sidan stora generaliseringar som gjorts av flertal studier 

och detta bör vara i åtanke när det gäller en enskild klass eller grupp. Einarsson och Hultman 

(2001) har gjort inspelade studier i olika skolor i Malmö. Projektets uppgift var att undersöka 

språkliga skillnader mellan flickor och pojkar i skolan. Genom att de studerat tidigare 

undersökningar samt skisser och uppsatser fick de reda på att det redan fanns många skillnader i 

deras skriftspråk. Däremot visste de mindre om svenska elevers talspråk men av utländska 

forskningsresultat att döma kunde viktiga aspekter hittas även i den svenska skolan gällande 

elevers talspråk. Skillnaderna som till grunden ligger i hemmet, i kamratgrupperna och i skolan 

har stor betydelse för deltagandet i samhället i vuxen ålder. Deras sammanfattning tar upp att 

flickor och pojkar redan från födseln möts av förväntningar som leder till särbehandling från 

vuxna. Flickor möts oftare av barnsliga och mjuka tonfall medan pojkarna möts av mer robusta 

beteenden som i många fall ses som omogna. Det är många aspekter som ligger till grund för 

elevers talspråk och alla kamratgrupper har olika kulturer som ser olika ut i samhället. Dessa 

faktorer som ligger till grund för elevers talspråk bör läraren ta hänsyn till. 
 

Molloy (1992) refererad i Nordenstam (2003) skriver att lärare som är kapabla till att 

upprätthålla jämlikheten i sina klasser kände att ungefär 90 procent av all tid gick till flickorna. 

Pojkarna började protestera medan flickorna inte gillade den uppmärksamhet de fick utan bad 

läraren om att gå tillbaka till den klassordning som var innan. Hultman (1990) beskriver att den 

biologiska faktorn framhålls som avgörande när det kommer till språkanvändning. Flickors roll i 

det muntliga deltagandet i skolan har generellt sätt varit passivt gentemot pojkars. Det hävdas 

dock inte att flickorna skulle besitta en sämre språkförmåga än pojkarna som även nämnts ovan. 

Att den biologiska faktorn skulle vara avgörande skiljer sig däremot i Nordenstams (2003) studie. 

Studien visar att flickorna i många fall socialiseras in i tystnad och får vänta i bakgrunden. 

Pojkarna får därmed mer bekräftelse och större del av talutrymmet. Flickor får därmed inte 

samma uppmuntran som pojkar får till sin språkförmåga att ta till språket. Samtidigt uppskattas 

flickors språkbruk mer i skolan än pojkars (Nordenstam, 2003).  
 

En annan forskare som har studerat pojkar och flickors interaktion i klassrummet är Einarsson 

(2003). I studien deltog elever mellan åldrarna 7-15, totalt 1168 elever och 41 lärare. Syftet med 

studien var att studera på vilket sätt kön påverkar interaktionen mellan lärare och elever i 

klassrummet. I enighet med tidigare nämnd forskning visar även Einarsson (2003) att pojkarna i 

allmänhet hade mer interaktion och kommunikation med läraren än vad flickorna hade. Pojkarna 

hade således mer talutrymme än flickorna. 
 

3.2.1 Sammanfattning av Pojkar och flickor i skolan 

Sammanfattningsvis påvisar forskningen att flickorna presterar bättre än pojkarna i 

läsförståelse. Studier har visat att pojkar och flickor intresserar sig för olika typer av böcker, den 

genren som flickor generellt sätt tyckte mer om är den typ av böcker som skolan använder. 
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Elevers självbild och attityd/motivation har stor påverkan på elevers prestation. Vidare visade det 

sig att flickorna hade sämre självbild än pojkarna. Svårigheter i skolämnen har inverkan på 

elevers motivation. I forskning visar det sig även att pojkarna har mer talutrymme än flickorna. 
 
 

3.3 Sammanfattning av bakgrund  

Sammanfattningsvis visar forskning att användandet av boksamtal, sagan och högläsning kan 

vara ett bra pedagogiskt verktyg för lärande och deltagande. Strukturen har påverkan på hur 

boksamtalet kommer bli. Med struktur menas exempelvis frågorna som ställs, lärarens roll och 

elevinflytande i planering och utförande. Att det råder skillnader mellan könen i skolan är något 

forskningen visar och det synliggörs på många sätt: i elevers prestation, motivation och 

talutrymme. Deltagande är det område som analyserats i denna studie då deltagandet speglas 

tydligt av motivationen.  

4. Metod 

Under metoddelen i studien följer några olika stycken som kommer presenteras utifrån 

följande rubriker: lektionsbeskrivning, datainsamling, etiskt hänsynstagande, forskningsetiska 

principer och analysverktyg.  
 

4.1 Lektionsbeskrivning 

Det empiriska materialet som används i denna studie har samlats in genom ett 

utvecklingsarbete som genomfördes våren 2016. Den ena klassen var en åk. 1 med 22 elever 

varav 9 flickor och 13 pojkar som Therese hade hand om. Den andra klassen var en åk. 3 med 17 

elever varav 9 flickor och 8 pojkar som Mattias hade hand om. I studien har forskarna agerat 

lärare. 
 

Eleverna delades upp i halvklass och hade två lektionstillfällen per vecka i varje halvklass 

(lektion 1 och lektion 2). Lektionerna blev totalt fyra stycken per vecka och samma upplägg 

genomfördes under två veckor. Det som ändrades från första- till andra veckan var att sagan som 

lästes byttes ut. Samma saga lästes för båda grupperna första veckan (både lektion 1- och 2) och 

den andra sagan lästes den andra veckan. Lektion 1 började med samtal innan boken lästes (se 

Bilaga 2). Under tiden boken lästes blev eleverna deltagande genom samtal. När boken var 

färdigläst fick eleverna skriva ner sina tankar om den med hjälp av bild och skrift. Att involvera 

eleverna i olika uppgifter efter boken lästs framgår i Porras González (2010) stärker elevernas 

förståelse kring det lästa.  
 

Innan vi började läsa boken under lektion 2 fick eleverna varsitt rollkort grundat på de olika 

karaktärerna som fanns med i sagorna. Under lektion 1 skapades förutsättning för deltagande 

under tiden sagan höglästes genom frågor/cliffhangers och svåra ord. När sagan lästs klart fick 

eleverna sitta i grupper och prata om sina karaktärer utifrån stödfrågor som skrivits ned på lappar 

till eleverna. Under tiden cirkulerade vi runt i grupperna och deltog i samtalen för att stötta. 

Sedan återsamlades alla elever och en gemensam diskussion hölls om vad de pratat om i sina 
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grupper och hur det kändes att gå in i en fiktiv roll. För mer information kring lektionerna (se 

Bilaga 2).  
 

4.2 Datainsamling 

I denna studie har ljud- och videoinspelning valts som metod för insamlingen av empirin. 

Valet av att inte enbart använda ljudinspelning som metod var för att få syn på om eleverna 

exempelvis talade rakt ut eller räckt upp handen för att tala. När det varit svårt att höra vem som 

pratat har videoinspelning varit till fördel för att lättare kunna se vem som pratar genom rörelse 

på exempelvis läpparna och kroppsspråk. Att använda denna metod hävdar Bjørndal (2005) ha 

många fördelar. Det ger fylligt data genom att många olika aspekter kan synliggöras och 

analyseras. Möjligheten till att kunna pausa, stoppa, spola tillbaka och spela upp igen ger goda 

förutsättningar till reflektion och analys. Bjørndal (2005) nämner att när videoinspelning sker kan 

pedagogiska ögonblick tas tillvara på som annars hade gått förlorade. Människan har ett 

begränsat minne och det är oerhört svårt att fånga upp allt i ett enda ögonblick som sker 

runtomkring oss. Oavsett hur tydlig ljud- och videoinspelning som gjorts bör det finnas med i 

tanken att verkligheten aldrig kan kopieras utan enbart representeras på olika sätt. Vidare blir 

videoinspelningarna en subjektiv skildring av verkligheten. Samtidigt som datan blir mer fyllig 

med videoinspelning är det enbart det som kommit med på filmen som kan studeras och det som 

ska studeras kan sakna helhet (Bjørndal, 2005 & Bryman, 2011). 
 

Forskarna använde en iPad vardera som verktyg för inspelningarna på grund av enkelheten att 

kunna flyttas och justeras. Videoinspelningsfilerna fördes sedan över till respektive forskares 

dator och raderades sedan på från iPaden för att ta hänsyn till konfidentialitetskravet som 

beskrivs nedan.  
 

Loggning har använts som stöd för att skriva ner reflektioner och tankar som dykt upp under 

och efter de moment som videoinspelats. Loggning som metod är ett enkelt samt icke 

tidskrävande sätt att skriva ned det som observerats. Genom att skriva ner det som skett skapas 

även djupare förståelse av det som observerats men även djupare reflektioner (Bjørndal, 2005; Ek 

& Nyberg, 2012).  
 

4.3 Databassökning 

Den databas som främst använts för sökningarna av data har varit ERIC. ERIC är en stor 

databas med över 1 miljon abstrakts där det finns möjlighet att skräddarsy sina sökningar. I ERIC 

användes den booleska operatorn AND för att använda flera sökord samtidigt. I ERIC finns även 

möjlighet att välja vilka årskurser i skolan som forskningen ska inrikta sig på, i detta fall har 

elementary education valts. Specifika årtal kring den forskning som vill hittas har även gått att få 

fram då det finns en sökruta där årtal kan väljas. Aktuell forskning kan hittas och det är ett enkelt 

sätt att även bryta ner sina sökningar om de blir för många. Ett annat sätt att bryta ner sina 

sökningar är att kryssa i Peer reviewed, som innebär att manuskriptet har blivit granskat och 

bedömt av en person med likartad kompetens som författaren. Det är således ett nödvändigt 

kriterium för att hålla en god vetenskaplig standard (National Encyklopedin, 2016). Andra 

funktioner ERIC erbjuder som använts är trunkering, som enligt Barajas et al. (2013) innebär att 

efter ett sökord läggs en asterisk till (*). Att lägga till en asterisk symbol i sökordet innebär 
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således att alla olika varianter av ordet täcks in, i detta fall: participat* = participation, participate, 

participated. Som komplement till ERIC har Google Scholar och SwePub änvänts. 
 

Studiens sökord: Literature discussion, participat*, literature, book discussion, boy*, girl*, 

moiviation och gender.  
 

En annan metod som använts för att hitta artiklar har varit manuell sökning som enligt 

Barajas et al. (2013) innebär att läsaren studerar artiklars referenslistor och finner nya referenser. 

Detta har gjorts både genom föregående arbete inom samma område (Examensarbete 1 och 

utvecklingsarbete) men även i nyfunna artiklar i denna studie. 
 

4.4 Etiskt hänsynstagande 

I arbete med samhällsvetenskaplig forskning är det viktigt att te sig etiskt och i Bryman 

(2011) framgår det att den person som skriver om etiska frågor kan göra det utifrån olika 

ståndpunkter. Den universalistiska ståndpunkten som innebär att inga etiska regler ska 

överskridas är en riktlinje som vi har försökt ta hänsyn till under arbetsprocessen. Att bryta mot 

dessa regler skadar samhällsforskningen och ingen forskningsetisk princip får vridas eller vändas 

på (Bryman, 2011). 
 

4.5 Forskningsetiska principer 

Av etiska skäl har hänsyn tagits till vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, u.å), som är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet har tagits hänsyn till då föräldrar, elever och lärare 

informerats om undersökningens aktuella syfte och de inslag som rimligen kan påverka 

deltagarnas villighet att vara med. Föräldrarna fick informationen via en blankett (se Bilaga 1) 

och de elever och lärare som var inblandade fick informationen muntligt. Fortsättningsvis fick 

personerna som var med och deltog i undersökningen information om att deltagandet var frivilligt 

och att de hade rätt att avbryta sitt deltagande när de så ville utan några negativa följder, 

samtyckeskravet. Eleven som exempelvis inte fick godkännande av sin vårdnadshavare att bli 

filmad blev således inte det. Det var en elev som inte fick bli filmad men hen deltog ändå i 

undervisningen utan att bli filmad. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att alla deltagande 

anonymiserades för att inte kunna bli identifierade/igenkända. I det transkriberade materialet har 

deltagarna fått kodnamn som vidare beskrivs under resultat. Alla uppgifter och data om de 

personer som ingått i undersökningen har förvarats med största försiktighet så att ingen obehörig 

kunnat få åtkomst. De uppgifter som samlats in för forskningsändamålet kommer inte att delges 

någon för kommersiellt bruk eller icke vetenskapliga syften, nyttjandekravet. När denna studie 

slutligen godkänts kommer allt insamlat material att raderas. 
 

4.6 Process och analysverktyg  

I denna studie har en översiktlig forskningsprocess över kvalitativ forskning använts, som 

Bryman (2011) beskriver i följande steg: 
 

1. Generella frågeställningar 
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2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner 

3. Insamling av data 

4. Tolkning av data 

5. Begreppsligt och teoretiskt arbete 

6. Rapport om slutsatser och resultat 
 

Grundad teori 
I steg fyra, tolkning av data har kodning använts som metod för att analysera kvalitativ data. I 

arbetet med att koda datan har inspiration tagits från Grundad teori som i Bryman (2011) framgår 

vara ett angreppssätt där generering av teori skapas på grundval av data.  
 

Kodning är i Grundad teori en viktig process där namn sätts på delar av data som anses vara 

viktig. Kodning blir ett enkelt sätt att åtskilja, sammanställa och organisera data (Glaser & 

Strauss, 1967). Den kodningsprocedur som denna studie inspirerats av är beskriven i Strauss och 

Corbin (1998) som påvisar att kodningsproceduren sker i olika steg: 
 

1. Öppen kodning: Kategorier skapas genom att detaljerat bryta ner och jämföra data. Här 

kan analytikern gå in och studera meningar och ord för att få ut många kategorier och en 

god och övergripande förståelse för sitt material.  
 
2. Axial kodning: Sammanställa kategorier genom att identifiera kopplingar mellan 

kategorier men även studera kontexter, konsekvenser, samspelsmönster och orsaker.  
 

3. Selektiv kodning: En kärnkategori har valts ut som systematiskt relaterar till andra 

kategorier, validerar relationer mellan dessa och fyller på med kategorier som behöver 

bearbetas mer. I detta skede konstrueras teori. 
 

Efter transkriberingarna började analysarbetet. Det första steget i analysen blev därmed att 

börja bryta ner den stora textmassan och studera meningar och enstaka ord. Detta mynnade ut i 

kategorier som sedan sammanställdes till kärnkategorierna: Påtvingat deltagande och Frivilligt 

deltagande. Dessa två kategorier analyseras nedan. 
 
 

5. Tillförlitlighet  

I samhällsvetenskaplig forskning används begreppen validitet och reliabilitet som verktyg för 

att bedöma kvaliteten. Dessa kriterier används främst i forskning med kvantitativa ansatser och 

många forskare är kritiska till nyttjandet av dessa kriterier i de kvalitativa ansatserna. Då 

kvalitativa forskare inte lägger fokus på mätning blir validitet ett begrepp utan någon egentlig 

betydelse. Istället förslår Lincoln och Guba (1985) och Guba och Lincoln (1994) i Bryman 

(2011) att kriteriet Tillförlitlighet kan användas som verktyg för att bedöma och värdera 

kvalitativa ansatser (ibid.). 
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Tillförlitlighet består av fyra kriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera.  
 

Trovärdighet innebär att forskare ska sträva efter att den beskrivning som görs av 

verkligheten ska bli så autentisk som möjligt. För en god trovärdighet ska forskningen förhålla 

sig till olika regler samt att informera resultaten till personerna som varit en del av verkligheten 

som beskrivits (Bryman, 2011). Att förhålla sig till trovärdigheten i studien anser vi att vi gjort då 

hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna. Studiens resultat skickas till klassläraren som 

varit närvarande under datainsamlingen för att kunna ta del av den sociala verklighet som 

beskrivits.  
 

Överförbarnhet handlar om hur resultaten kan sättas i relation i en annan kontext eller samma 

kontext vid ett senare tillfälle. Bryman (2011) skriver att genom täta och detaljerade 

beskrivningar av den kultur som analyserats stärks överförbarheten. Genom att använda Grundad 

teori som arbetsprocess i studien där mycket fokus och tid har lagts på att framställa informativa 

och innehållsrika kategorier finns förhoppningar om att överförbarheten ska stärkas.  
 

Pålitlighet innebär att forskningsprocessens olika faser redogörs och är tillgängliga för 

exempelvis kollegor som kan ta rollen som granskare och då bedöma kvaliteten och procedurerna 

som valts (Bryman, 2011). I den här studiens arbetsprocess sker det kontinuerligt kommunikation 

med en handledningsgrupp (andra studenter samt handledare) där exempelvis utbyte av idéer, 

samtal, dialoger och feedback äger rum. Genom dessa möten sker hela tiden en process i att 

utveckla pålitligheten och att studien blir så pålitlig som möjligt. 
 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskarna agerat i förtrogenhet till att inte låta 

teoretiska inriktningar personliga värderingar påverka utförandet av slutsatserna av och från 

undersökningarna. Detta görs med hjälp av en granskare (Bryman, 2011). Arbetet blir granskat av 

handledningsgruppen och de två handledare som besitter goda kunskaper i vetenskapliga studier. 

Studien blir därmed granskad på en nivå som förhoppningsvis är god nog för att vägas upp till 

kriteriet. 
 

6. Urval 

För denna studie har ett bekvämlighetsurval gjorts, det innebär enligt Bryman (2011) att man 

använder, i detta fall, de elever som funnits tillgängliga. I denna studie blev det klasserna där den 

verksamhetsförlagda utbildningen genomförts.  
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7. Resultat  

I resultatet kommer utvald data analyseras för att besvara forskningsfrågan: Hur ser pojkars 

respektive flickors muntliga deltagande ut under boksamtal? 
 

Vi har transkriberat data från 1 lektion vardera när boksamtal ägt rum. De två lektionerna som 

använts innehöll alla de typiska tillfällen som passat denna studies syfte och forskningsfråga. 

Citaten är tagna ur transkriberingar från lektionstillfällen från båda forskarnas videoinspelningar. 

Dessa har således mynnat ut i två kärnkategorier: Frivilligt deltagande och Påtvingat deltagande. 

Transkripten visar att beroende på vilken typ av fråga som ställts och vilka förutsättningar som 

givits till eleverna har olika svar givits. De tre olika sätten hur frågor ställts var: 

handuppräckningsfrågor (de frågor där alla elever som ville svara fick räcka upp handen), laget 

runt frågor (de frågor där läraren gick laget runt och alla elever skulle svara) och direkta frågor 

(de frågor där vi ställde en fråga specifikt till en elev).  
 
Valet har gjorts att inte benämna eleverna efter namn, det står mer förklarat under vår rubrik 

4.4 Forskningsetiska principer. För att tydligt kunna analysera transkripten har färgkodning 

används och även i citaten i studien. Färgen lila = Pojke, orange = Flicka och svart T eller M = 

Therese eller Mattias. Det har varit olika antal Pojkar och Flickor, därav uppdelningen P1 där P 

står för pojke eller F1 där F står för flicka, siffran efter P och F är vilken elev i ordningen det är 

som talar. Exempelvis P4 och F5 är pojke nummer 4 och flicka nummer 5. När vi syftar till 

läraren menar vi oss själva (Mattias & Therese). 
 

7.1 Frivilligt deltagande 

Frivilligt deltagande syftar på situationerna där eleverna själva bestämde om de ville delta 

muntligt eller inte. Detta synliggjordes när det ställdes handuppräckningsfrågor och när eleverna 

talade rakt ut.  
 

Citat 1: 
Nedan beskrivs ett tillfälle där slutna handuppräckningsfrågor ställdes till eleverna. De fick 

frivilligt räcka upp handen om de ville tala. Det uppstod även tillfällen där vissa elever talade 

även rakt ut. 5 flickor och 5 pojkar var närvarande. 
 
 
Utdrag från Therese transkript från en lektion:  
 

T: Vet ni vad en karaktär är för nånting?  
(P4, P2 och P5 räcker upp handen) 
T: P4? 
P4: Som en roll.  
T: Precis. Och då har vi? (visar upp ett karaktärskort)  
P1: Anka… (Talar rakt ut)  
P5: (Viftar med handen och gör ljud). Haaa. 
(P1, P5, F3, F2 och P2 räcker upp handen). 
T: P5? 
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P5: Ankan.  
T: Ja, det är en karaktär. Oj, (tappar ut korten på golvet) Och sen har vi? (Visar upp ett nytt  
karaktärskort).  
P2: Oh många Ankor. (Talar rakt ut). 
P5: (Gör ljud) Haaa.  
(P1, P2, F3, F2, P5 och F5 räcker upp handen) 
T: P5? 
P5: Grisen.  
T: Grisen. Det är en annan karaktär. Sen har vi? (Visar upp ett nytt karaktärskort).  
(P1, P2, F4, F3, F2, P5 och F5, F4 räcker upp handen) 
P2: (Gör ljud) Haaa. 
T: P2?  
P2: Musen.  
T: Musen, eller Råttan.  
P5: Råttan. (Talar rakt ut). 
T: Ja, det kan man säga både och nästan!  
P5: Jaaaaaa. (Talar rakt ut).  
T: Och den sista? (Visar upp ett nytt karaktärskort).  
(P1, F2, F3, P4, F2, P5 och F5 räcker upp handen). 
T: F3? 
F3: Grodan.  

 
 

Tabell 1. Tillfällen när eleverna deltog muntligt. 

Kön Talar rakt ut Svarar på handuppräckningsfråga 

Flicka 0 1 

Pojke 4 4 

 

Therese ställde en fråga som bjöd in till att eleverna fick räcka upp handen, en så kallad 

handuppräckningsfråga. I citatet tar pojkarna kommandot och räcker upp handen i början, det är 

även de som fick svara på frågan som ställdes. Detta var en vanlig förekommande situation för 

hur det muntliga deltagandet yttrades i Therese boksamtal. Pojkarna hade större utrymme av det 

muntligt deltagandet i jämförelse med flickorna. Trots att det fanns tillfällen där minst lika många 

flickor eller fler, räckte upp handen, fick endast en flicka tillfälle att tala en gång. Vad var det 

som gjorde att Therese valde pojkarna? Vad som framgick i citatet var att två av pojkarna gjorde 

ljud ifrån sig när de ville tala. Ljuden har varit svåra att bokstavera men har skrivits ut som 

“Haaa” i citatet. Ljuden som pojkarna gjorde var kanske en strategi för att Therese skulle välja 

dem. Det syntes i citatet att pojkarna fick bekräftelse på att deras strategi fungerade då Therese 

gav dem ordet och valde dem i dessa situationer. Ett annat tillvägagångssätt som pojkarna 

använde för att delta muntligt var att de talade rakt ut, något som inte flickorna gjorde. Det är 

dock inte alla pojkar som talade rakt ut, tre av fem pojkar gjorde detta. Trots denna fördelning av 

talutrymmet kommenterade inte flickorna det som något orättvist. Att pojkarna fick det mesta 

talutrymmet var ett undermedvetet val från läraren. Detta är endast ett utdrag ur transkriberingen 

och visar inte hela sanningen, men det visar ändå ett tydligt mönster över pojkarnas talutrymme 

då detta var en typisk situation i arbete med boksamtalen.  
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Citat 2: 
 

Nedan beskrivs ett tillfälle där slutna handuppräckningsfrågor ställdes till eleverna. De fick 

frivilligt räcka upp handen om de ville tala. Inga elever talade rakt ut. 4 flickor och 4 pojkar var 

närvarande.  
 
 
Utdrag från Mattias transkript från en lektion:  
 

M: Det ena ordet är protesterade, vad betyder det? F1?(4 flickor räcker upp handen). 
F1: Man vill inte, man säger emot. 
M: Vad betyder att man somnar på ett ögonblick? F3? (2 flickor räcker upp handen). 
F3: Man somnar direkt. 
M: Vad betyder styvmoder? F4? (2 flickor och 1 pojke räcker upp handen). 
F4: Om ens riktiga mamma dör och pappa gifter sig med en annan, så heter det styvmor eller plastmor. 
M: Aah precis, jättebra. När man snyftar hur gör man då? P4? (2 flickor och 1 pojke räcker upp handen). 
P4 : Määääääh.  
M: Aah precis, om man är oskadd, jag är oskadd. F2? (3 flickor räcker upp handen). 
F2: Är man oskadd har man inte skadat sig. 
M: Skogsglänta? F3?(1 flicka räcker upp handen). 
F3: Ett ställe i skogen när man kommer ut där det är ljust. 
M: Precis öppen yta i skogen, närsynt? F1? (2 flickor räcker upp händerna). 
F1: När man har fel på synen. 

 
 

Tabell 3. Tillfällen när eleverna deltog muntligt. 

Kön Svarar på handuppräckningsfråga 

Flicka 7 

Pojke 1 

 

Här synliggörs tydligt att flickorna var överrepresenterade i muntligt deltagande. Av sex 

frågor svarar en pojke på frågorna. Å ena sidan är det läraren (Mattias) som bestämmer vem som 

ska svara, vilket gjorde att en pojke som möjligtvis ville tala inte fick chansen till det. Å andra 

sidan vad det bara i en annan fråga (vad betyder styvmoder?) som en pojke räckte upp handen där 

läraren valde en flicka. Om läraren hade valt att pojken fått svara på frågan hade fortfarande 

flickorna ett större muntligt deltagandet än pojkarna i detta tillfälle. Inte nog med att flickorna 

svarade på flest frågor, de räckte även upp handen flest gånger. Frågorna som ställdes handlade 

om allmänbildning och sakkunskap och flickorna i citatet visar att de behärskade dessa frågor 

bättre är pojkarna. Förutsättningarna för alla elevers muntliga deltagande anser vi vara låg, delvis 

på grund av att frågorna är låsta till ett givet svar och då hade bara en elev chans att ge rätt svar 

på varje fråga om eleven visste svaret.  
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Citat 3: 
Nedan beskrivs ett tillfälle där både slutna och öppna handuppräckningsfrågor ställdes till 

eleverna. De fick frivilligt räcka upp handen om de ville tala. Eleverna räckte däremot inte upp 

handen utan talade rakt ut. 4 pojkar och 4 flickor var närvarande. 
 
 
Utdrag från Mattias transkript från en lektion:  

 
M: Aah precis, jättebra. 
P1: Plastmamma, plastgubbe då. (Talar rakt ut). 
M: Hur tror ni de ska hitta hem? (Alla förutom 2 pojkar räcker upp handen). 
P4: Han måste slå hon! (Talar rakt ut).  
M: Titta, de såg något som glittrade i månljuset (2 elever svarar rakt ut). 
F4: Det var stenarna. (Talar rakt ut). 
P1: Stenarna! (Talar rakt ut).  
M: Vad tror ni hände? (2 elever svarar rakt ut). 
P3: De kom hem. (Talar rakt ut).  
P4: De döda. (Talar rakt ut).  
M: Vad tror ni händer nu då? 
P1: De går hem och smiskar sin mamma. (Talar rakt ut).  
M: Vad betyder att man var närsynt? (2 elever räcker upp handen, 1 pojke och 1 flicka). 
P1: Att man har dålig syn. (Talar rakt ut).  
 
M: Tror ni hon är snäll?  
Alla: NEEEJ (Alla svarar rakt ut). 
M: Sssshhhh, man får inte gå med främlingar sådär va? 
Alla: Nääh (Alla svarar rakt ut). 
M: Har ni inte en sån såg i köket?  
Alla: NEEEJ (Alla svarar rakt ut). 

 

Tabell 3. Tillfällen när eleverna deltog muntligt.  

Kön Talar rakt ut  Talar rakt ut tillsammans 

Flicka 1 3 

Pojke 7 3 

 

I detta transkript framgår det att pojkarna är de som talade rakt ut men vid ett tillfälle talade 

även en flicka rakt ut. Det är dock inte alla pojkar som talade rakt ut, tre av fyra pojkar gjorde 

detta. Mattias tanke med frågorna var att eleverna fortfarande skulle räcka upp handen när de 

ville tala, men istället gjorde eleverna tvärt om och de talade även i mun på varandra. Detta kan 

möjligen bero på sättet Mattias ställde frågan på. Att exempelvis använda ordet ni i frågan kanske 

eleverna tolkade som att Mattias var intresserad av vad alla tyckte och då tänkte eleverna inte på 

att räcka upp handen utan pratade rakt ut istället. Vad som framgår i citatet är att vid tre tillfällen 

talade alla elever rakt ut, pojkar som flickor.  
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7.2 Påtvingat deltagande 

Påtvingat deltagande syftar på de situationer där eleverna inte fick bestämma själva om de 

skulle svara på frågorna eller ej. Detta synliggjordes när direkta frågor och laget runt frågor 

ställdes. 
 
 
Citat 4: 
Nedan beskrivs två tillfällen där både slutna och öppna direkta frågor till specifika elever. 

Deltagandet blev påtvingat. 4 flickor och 4 pojkar var närvarande. 
 
 
Utdrag från Mattias transkript från en lektion:  
 

M: Ett skafferi? P2?  
P2: Det är ett ställe eeehm….. (Tystnad). 
M: Ska vi ta hjälp? 
P2: Mmm. 
 
M: Vad är ett skri? P3? 
P3: Jag vet inte. 
M: Vad tror du P2? 
P2: Jag tänkte lite så att dem tittar uppe i trädet. 

 

Tabell 4. Tillfällen när eleverna deltog muntligt. 

Kön Svarar på direkt fråga 

Flicka 0 

Pojke 4 

 

I citatet synliggörs situationer då elevernas deltagande blev påtvingat och enskilda elever 

försökte svara på frågan de fick. Det som tydligt syns i citatet är att eleven som har ordet tre av de 

fyra gångerna inte kan svaret på frågan som ställdes. En annan aspekt som är värd att belysa är att 

det är två pojkar som försöker svara. Mattias valde dessa två pojkar som skulle svara på frågorna 

då han tyckte att dessa pojkar varit passiva i samtalet som ägt rum tidigare under lektionen. Å ena 

sidan fick Mattias syn på om eleven var med och möjligtvis kunde svara på frågorna han ställde, 

men å andra sidan fick en elev som räckte upp han inte chansen att delge sitt svar på grund av att 

Mattias valde att ställa dessa frågor specifikt till dessa två elever.  
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Citat 5: 
Nedan beskrivs jämförelser mellan två pojkar och två flickor. Eleverna fick karaktärskort och 

återsamlades i ring för vidare diskussion om hur känslan varit då de gick in i en roll. Therese gick 

laget runt och ställde öppna frågor. Nedan jämförs Utvecklade svar hos en flicka och Utvecklade 

svar hos en pojke därefter jämförs Ej utvecklade svar hos en flicka och Ej utvecklade svar hos en 

pojke. 5 flickor och 5 pojkar var närvarande. 
 

Utdrag från Therese transkript från en lektion: 
 

Utvecklade svar hos en pojke: 
 
T: Hur kändes det att gå in i en roll, som nån annan?  
P1: Nä. Aaah, det kändes sådär när man kom in. De sa att jag inte var tillåten och så. Så blev man besviken på dem 

men man blev inte arg. Man ska inte va arg på nån annan men man kan få bli lite besviken ibland på personen.  
T: Aa.. 
P1: Det är inte alltid man ska vara arg men ibland kan man få bli lite besviken på dem och fråga varför man inte 

är tillåten. Kan man fråga lite sådär snällt men så stod det lite att han inte var tillåten för dem andra trodde han 

var dum och elak.  
 

Utvecklade svar hos en flicka:       
 
T: Hur kändes det?  
F4: Asså Grisen och Ankan sa dumma saker. Jag var inte ledsen eller så men jag tycker själv att jag vet hur jag är 

och vad jag vill och ingen bestämmer hur jag ska vara. Det är jag själv som bestämmer. Fast de får också tycka 

hur de vill fast jag struntar i det för jag tycker nåt annat.  
T: Men tycker du det var svårt att gå in i en sån roll?  
F4: Ja lite svårt för att svara på allas frågor för jag visste inte riktigt hur jag skulle säga. 

 

Vid jämförelse av svaren från Utvecklade svar hos en pojke samt Utvecklade svaren hos en 

flicka syns det att deras svar var lika. Genom att läraren ställde öppna frågor till eleverna visade 

båda eleverna på förmågan att reflektera och att kunna berätta hur de kände och varför. Eleverna 

kunde även koppla sina reflektioner till en annan kontext, utanför bokens innehåll. P1 gick 

utanför bokens innehåll när han sa att man inte ska vara arg på någon men att man får vara 

besviken. F1 gick utanför bokens innehåll när hon sa att man ska få bestämma själv hur man ska 

vara och ingen annan ska göra det. Påtvingat deltagande verkar inte ha varit en svårighet för 

dessa elever då de kan motivera och utveckla svaren de ger.  
 

 

Ej utvecklade svar hos en flicka: 
 
T: Hur kändes det?  
F3: Bra.  
T: Mm, vad var det som kändes bra då?  
F3: Ehm, att eh Grodan ville Råttan skulle vara med.  

 

Ej utvecklade svar hos en pojke: 
 
T: P3? Hur var Grisen? Och hur kändes det att va Grisen som sa så dumma saker?  
P3: Det var roligt men…. (Tystnar). Sen kommer jag inte på mer.  
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T: Tycker du det var svårt?  
P3: Mm. 

 
 

Tabell 4. Tillfällen när eleverna deltog muntligt. 

Kön Svarar på direkta frågor 

Flicka 2 

Pojke 2 

 

Flickan respektive pojken som svarade på den öppna frågan ovan var kortfattade i sina svar. 

Trots att en snarlik fråga ställdes till dessa två elever, som till de två eleverna med utvecklade 

svar, blev utfallet något helt annorlunda. Eleverna med ej utvecklade svar gavs således samma 

förutsättningar som eleverna med utvecklade svar. De svarade på frågan med få ord och på ett ej 

utvecklat vis. Dessa två elever var varken sist eller först i diskussionen då de båda var nummer 3 i 

ordningen att tala.  
 

7.3 Sammanfattning och jämförelse 

Tabell 6. Sammanfattning på elevernas muntliga 

deltagande från alla transkript. 

Kön Muntliga deltagande 
  

Flicka 14 

Pojke 25 

 

I citaten var inte enbart det ena könet överrepresenterat i det muntliga deltagandet utan varje 

situation med dess olika förutsättningar visade på olika utfall. I Citat 1 (Therese elevgrupp) under 

Frivilligt deltagande där frågorna var slutna synliggjordes att pojkarna fick och tog mest 

talutrymme. Det var även enbart under detta tillfälle där pojkarna gjorde ljud ifrån sig. I Citat 2 

(Mattias elevgrupp) visade däremot citaten det motsatta, det var flickorna som visade 

framfötterna och både fick och tog mest av talutrymmet. Frågorna var även slutna och frivilliga. 

Det som däremot var genomgående var att pojkarna var överrepresenterade gällande de tillfällen 

där en elev talade rakt ut som framgår i Citat 1 och 3. Det finns även tillfällen (Citat 4) som 

påvisade hur pojkarnas muntliga deltagande var väldigt lågt då läraren ställde en direkt -och 

sluten fråga till en specifik elev. Det finns även tillfällen (Citat 5) som visade hur påtvingat 

deltagande men med en öppen frågeställning kunde ge goda förutsättningar för muntligt 

deltagande. Detta visade sig genom att både pojkar och flickor, gav välutvecklade svar. I samma 
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situation fanns det pojkar såväl flickor, som gav ett ej utvecklat svar och således ett lågt muntligt 

deltagande trots att snarlika förutsättingar gavs till eleverna i Citat 5.  

8. Slutsats och diskussion 

I resultatet synliggjordes stor variation i det muntliga deltagandet bland eleverna. Beroende 

på vilka förutsättningar eleverna har och gavs kunde olika mönster urskiljas. Lev Vygotskij 

(Imsen, 2006) beskriver att en individs utveckling sker genom blandning av sociala 

miljöförhållanden och det biologiska, sociobiologiska. 
 

8.1 Förutsättningar 

Lektionerna som analyserats är mer eller mindre lärarstyrda. Det är vi lärare (Mattias & 

Therese) som ger de mesta förutsättningarna för deltagandet genom vårt sätt att ställa frågor och 

vilka sorters frågor vi ställer. Elevernas muntliga deltagande skedde då lärarna ställde en fråga 

och eleverna deltog muntligt i form av att de gav svar på frågorna som ställdes. Å ena sidan 

ställer vi oss kritiska till detta då Lane (2007) menar att det kan vara en fördel att vi lärare tar ett 

steg tillbaka och går in i rollen som en coach och att eleverna blir mer deltagande. Å andra sidan 

var boksamtal något som både eleverna och lärarna hade lite erfarenhet av. Att eleverna således 

hade lite erfarenhet av att arbeta med boksamtal i skolan gjordes valet att göra boksamtalet mer 

lärarlett så eleverna skulle förstå strukturen och inte “sväva iväg”. Detta är något Pearson (2010) 

tar upp som viktigt för att främja elevernas deltagande, om eleverna saknar struktur kan det ha en 

negativ påverkan på deltagandet. Ett bra tillvägagångssätt som framgår i Pittman och Honchell 

(2014) var att tillsammans skapa strukturen i boksamtalet genom att utnyttja elevernas idéer. 

Elevernas idéer kan därmed ses som mentala redskap (Säljö, 2010; Imsen, 2006; Strandberg, 

2009) som används i vardagen för utveckling. De kom fram till gemensamma regler att följa och 

bestämmelse för vad som skulle diskuteras vilket skapade goda förutsättningar för boksamtalet. 

Att få med eleverna på detta vis är något vi tar med oss till framtida arbete med boksamtal. Å ena 

sidan gick eleverna i Pittman och Honchell (2014) studie i åk. 7 och hade troligtvis mer 

erfarenhet av skolaktiviteter generellt sätt i jämförelse med eleverna i denna studie som går i åk. 

1-3. Äldre elever vet således mer om vad som förväntas av dem, hur de ska agera och vad de ska 

tänka på. Å andra sidan skulle detta förmodligen kunna fungera med eleverna i denna studie om 

lärarna hade varit med och väglett dem i framtagningen av regler och vad som skulle diskuteras i 

boksamtalen. Att läraren är med och vägleder eleverna kan liknas med begreppet Scaffolding 

(Säljö, 2010; Imsen, 2006; Strandberg, 2009) där den lärande stöttar eleven beroende på hur 

mycket eleven kan själv. Genom stöttning kan eleven nå sin proximala utvecklingszon som hen 

inte kan nå på egen hand.  
 

I denna studie mynnade resultatet ut i två huvudkategorier; Påtvingat och Frivilligt 

deltagande. Elevernas deltagande påverkades således av de förutsättningar lärarna gav dem. Att 

ge eleverna goda förutsättningar för ett gott deltagande visar Young (2014) som avgörande. 

Genom att eleverna fick vara med och bestämma vilken saga som skulle läsas togs därmed 

hänsyn till vad eleverna intresserade sig för och det hävdar även Boltz (2007) vara viktigt för 

elevernas motivation att delta i boksamtal. Eleverna i denna studie fick således enbart välja 

utifrån ett förbestämt urval av böcker som lärarna tagit fram och det var samma typ av genrer, 
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sagor. Sagor och berättelser framgick även i Boltz (2007) studie vara de genrer som flickor 

föredrog mest, medan pojkar föredrog fantasy, aktion och humor. Det är dock inte säkert att 

elevgrupperna i denna studie föredrog samma typ av böcker som de i Boltz (2007). Det är 

däremot fortfarande värt att kommentera att de typer av böcker som användes i boksamtalen i 

denna studie överensstämde med den typ av bok flickorna i Boltz (2007) studie intresserade sig 

mest för. I den här studien kan vi dock inte få reda på om flickorna och pojkarna intresserade sig 

för samma typ av böcker som eleverna i Boltz (2007) studie påvisat, det går endast att spekulera i 

genom deras muntliga deltagande. Genom att presentera ett större urval av böcker för eleverna 

skulle möjligtvis bättre förutsättningar för elevernas deltagande i boksamtal skapats. Den ena 

läraren (Mattias) har även tagit hänsyn till Porras González (2010) studie genom användandet av 

stora böcker. Stora berättelseböcker har, enligt Porras González (2010), stora bilder som tydligt 

hänger samman med texten och ger en ökad förståelse. Å ena sidan kan vi inte veta om eleverna 

förstod innehållet bättre på grund av bokens storlek eller inte. Å andra sidan ges mer utrymme till 

bildliga uttryck i en stor bok som möjligtvis intresserar eleverna mer. 
  

En annan förutsättning Nystrand (1997) tar upp som central för vilken typ av respons lärarna 

får av eleverna beror på vilket sätt läraren bjuder in till diskussion. I denna studie bjuder lärarna 

in till diskussion genom att ställa frågor. Frågorna som ställts har antingen varit öppna frågor 

(frågor som inte har ett givet svar och oftast besvaras med mer än ja eller nej) eller slutna frågor 

(frågor som har ett givet svar och oftast besvaras med korta svar och t.ex. med ja eller nej). 

Antingen ställdes frågorna till en specifik elev, direkt fråga, eller så gick lärarna (Mattias & 

Therese) laget runt, laget runt frågor, och lät alla elever svara. Att bjuda in till samtal genom att 

ställa rätt sorts frågor visar många studier vara av stor vikt (Serafini & Ladd, 2008; Nystrand, 

1997; Routman, 1991). De menar att ett mer gynnsamt lärande sker när läraren ställer öppna 

frågor som inte har något givet svar. Styrkor med öppna frågor kan även synliggöras i denna 

studies resultat.  
 

När de slutna frågorna ställdes skapades endast förutsättningar för de elever som kunde 

svaret, eller som trodde sig kunna svaret. Det gjorde att många elever inte deltog. Samtidigt 

innehöll de slutna frågorna i starten av boksamtalet kunskap kring innehållet i boken som var 

relevant att förstå för att kunna hänga med i berättelsen bättre som alla fick ta del av när en elev 

svarade. Det gjorde att tillsammans i gruppen byggdes en gemensam kunskap upp av exempelvis 

ord som sagan innehöll och förhoppningsvis skapade vi, som Pearson (2010) benämner, ett 

gemensamt tänkande. Att lära sig tillsammans i ett socialt samspel är även grundpelaren i det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2010; Imsen, 2006; Strandberg, 2009).  
 

I denna studie är det nästan 50/50 öppna och slutna frågor och det gör vidare att det muntliga 

deltagandet å ena sidan kunde bli kort och koncist. Å andra sidan, när en elev svarade på en 

sluten fråga (t.ex. vad ordet protesterar betyder) fick hela gruppen höra svaret på frågan och 

därmed delgavs kunskapen till hela gruppen. Att ställa en sluten fråga direkt till en specifik elev 

menar Maples (2010) kan påverka eleven negativt i form av rädsla, ångest och press. Det skedde 

ett fåtal gånger i denna studie, men det gjordes med syfte att få med de elever som lärarna 

uppmärksammats var väldigt passiva under lektionen. I Youngs (2014) studie framgår det att 

direkta frågor som i denna studie finns under kategorin påtvingat deltagande, kan ha en positiv 

inverkan på introverta elever, då dessa elever får stöd genom att få en fråga ställd direkt till sig. 

Det kunde i denna studie däremot genomförts på ett bättre sätt genom att vid dessa tillfällen 



24 

 

endast ställa öppna frågor till dessa elever, som då hade kunnat få bättre förutsättningar att svara. 

Detta skedde enbart vid ett tillfälle och kunde därmed förbättras. När en direkt och sluten fråga 

ställdes i kombination visade det sig inte ha någon positiv inverkan på elevens muntliga 

deltagande då svaret ofta var “jag vet inte”. 
  

8.2 Påtvingat deltagande  

Ett påtvingat deltagande när Therese ställde öppna frågor och gick laget runt om hur det 

kändes att gå in i rollen som någon annan visade det sig ge varierade svar. Detta trots att läraren 

ställde en snarlik fråga (hur kändes det?) till eleverna. De två mest utvecklande svaren under 

påtvingat deltagande visar att eleverna har förmåga att koppla innehållet till en annan kontext och 

det är något Serafini och Ladd (2008) kallar Interpretive response. De menar vidare att det är 

denna typ av respons som lärare bör sträva efter, då resonerandet ligger på en högre nivå. I denna 

studie var detta däremot inget vanligt förekommande. Det mest förekommande var att elevernas 

svar var kopplade till bokens kontext som Serafini och Ladd (ibid.) kallar Literal response trots 

att läraren ställde öppna frågor. De elever som svarade kort och “jag vet inte” kan på ett sätt 

tolkas som att eleverna inte hängde med eller möjligtvis en annan anledning. Kanske känner 

dessa elever sig rädda, pressade och ångestladdade, som Maples (2010) menar kan vara en 

naturlig respons när en lärare ställer en direkt fråga till en specifik elev och deltagandet således 

påtvingat. De elever som genomgående svarade med “jag vet inte” eller väldigt kort tyckte 

möjligtvis att det var svårt och om en elev uppfattar svårighet kring något menar Coddington och 

Guthrie (2009) att deras motivation påverkas av det negativt. De kortfattade elevernas svar under 

lektionerna kanske berodde på dålig självbild vilket Coddington och Guthrie (2009) hävdar har 

en koppling till elevers prestation. Att en elev inte vill delta muntligt kan enligt Coddington och 

Guthrie (2009) bero på att hen inte är intresserad och därmed inte motiverad. De menar att en 

individs motivation speglas i deltagandet. I denna studie har det uppmärksammats att det krävs 

mer än bara diskussion kring det lästa för att väcka elevers intresse som Pittman och Honchell 

(2014) hävdar.  
 

8.3 Frivilligt deltagande 

I Citat 1 där deltagandet är frivilligt ställer Therese en sluten fråga kan Hultmans (1990) teori 

om att pojkar får mer talutrymme tydligt påvisas. Pojkarna i citatet fick det mesta av talutrymmet 

under lektionen då läraren valde dem de flesta gångerna istället för flickorna, som också räckte 

upp handen. En strategi två av pojkarna använde sig av var att göra ljud för att få ordet av läraren 

vilket fortsättningsvis visade sig fungera då läraren gav dem ordet. Kanske har flickorna i denna 

klass lärt sig, precis som i Nordenstams (2003) studie, att vara tysta och lydiga. Det är dock 

självklart att det är läraren (Therese) som besitter makten över vem som ska få talutrymmet, och i 

detta fall valde hon i första hand pojkarna. Detta mönster kunde även identifieras i Citat 3 där 

eleverna talade rakt ut. Vid dessa tillfällen var pojkarna överrepresenterade, av åtta tillfällen där 

en elev talade rakt ut, var det enbart vid ett av dessa tillfällen som det var en flicka. Även här 

tycks en kultur av pojkar som tar mer plats och talutrymme ligga i luften och därmed 

överensstämmer med Nordenstam (2003) och Hultman (1990). Trots att den största andelen 

pojkar någon gång pratade rakt ut fanns det även de som inte gjorde detta. Citat 2 (Mattias första 

citat) där frågorna var slutna och deltagandet frivilligt visar däremot att flickorna hade mer 
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talutrymme. Flickorna var till skillnad från Citat 1 mest aktiva även i handuppräckning och 

därmed fick de mest talutrymme. Endast på två frågor räckte två pojkar enskilt upp handen, så 

oavsett om läraren hade valt båda pojkarna vid dessa tillfällen hade flickorna fortfarande haft 

mestadels av det muntliga deltagandet. De slutna frågorna som ställts tycks i denna situation 

passa bra och ger goda förutsättningar för flickornas muntliga deltagande trots många forskares 

påvisning (Serafini & Ladd, 2008; Nystrand, 1997; Routman, 1991) om att använda öppna frågor. 

Denna situation skilde även Hultmans (1990) teori om att flickor får mindre talutrymme. 
 

8.4 Slutsatser 

Syftet med studien var att studera elevers muntliga deltagande under aktivitet där samtal om 

böcker äger rum. Forskningsfrågan som har besvarats är: Hur ser pojkars respektive flickors 

muntliga deltagande ut under boksamtal? Utifrån analysen av resultatet kom vi fram till två 

slutsatser. Den första slutsatsen var att pojakarna var mer högljudda i den bemärkelsen att de 

talade rakt ut och gjorde ljud ifrån sig. Den andra slutsatsen var att ett aktivt muntligt deltagande 

inte i första hand beror på könet, om du är pojke eller flicka. Det handlar snarare om intresset, 

motivationen och vilka förutsättningar läraren ger, i form av frågor och stöttning, som vidare kan 

spegla sig i elevernas deltagande.  
 

8.5 Styrkor och svagheter  

I denna studie har svagheter framkommit då studien varit relativt liten. Det är enbart 

sekvenser från två lektioner av en skoldag. Det har uppmärksammats att överförbarheten inte 

blivit så stor men samtidigt är resultatet relevanta. Om en större studie genomförts hade möjligen 

överförbarheten varit större/mer användbar i yrkesverksamheten då mer genomgående analyser 

av mer data kunnat framgå. Å ena sidan är studien liten och hade kunnat vara mer omfattande för 

att användas i yrkesverksamheten. De citat som analyserats är enbart tillfällen ur lektioner med 

boksamtal, och är därför svårt att hårdra några generella slutsatser. Klasserna som varit med i 

studierna hade olika många flickor och pojkar. Å andra sidan har resultaten i denna studie både 

likheter och skillnader till den forskning som tagits upp och det är värt att påvisa. Studien bidrar 

till kunskap om elevers olikheter, boksamtal och hur lärare kan tänka för att ge förutsättningar till 

ett ökat deltagande.  
 

8.6 Egna lärdomar 

Vi har lärt oss att inte enbart ta elevens kön i beaktande för att skapa ett aktivt deltagande. Det 

handlar således om hur läraren ger eleverna goda förutsättningar och det innebär således olika 

förutsättningar för varje elev, då alla individer har olika behov. Det betyder att läraren måste vara 

flexibel när det gäller att testa nya metoder och bygga sin metodik på elevernas intressen. Att 

arbeta med boksamtal och sedan analysera dessa lektioner har även gett oss insikt i hur vi själva 

agerat som lärare och vi har kunnat synliggöra moment i vårt agerande som vi annars aldrig hade 

reflekterat kring.  
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10. Bilaga 1, Blankett till vårdnadshavare 

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 2016 

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 genomföra ett utvecklings-

område. Utvecklingsarbetet handlar om boksamtal och att arbeta för att få alla elever delaktiga 

under boksamtalet.  

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 särskilt 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/ert godkännande.  

Vänliga hälsningar 

Anki Wennergren (kursansvarig)  

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 

- NEJ, jag/vi godkänner inte att mitt/vårt barn dokumenteras  

Vårdnadshavare för:  

………………………………………… 

Datum:  

................................... 

Vårdnadshavares namnteckning:  
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11. Bilaga 2, Lektionsplanering 

 

  
Syfte 
  
  

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att 

utveckla sitt tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin 

språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för 

skilda syften. 

  
Centralt innehåll 
  

Svenska 
- Handstil och att skriva på dator. 

- Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. 
- Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider 

och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, 

sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor 

och myter. Berättande och poetiska texter som belyser 

människors upplevelser och erfarenheter. 
  

Samhällskunskap 
- Grundläggande mänskliga rättigheter. 

Konkretisering 

av målen 
 Eleven kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande 

budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter. 

  
Bedömning 
  

Eleverna kommer bedömas utifrån deras deltagande, där jag 

som lärare får syn på om de deltar och visar förståelse. Detta 

kommer analyseras genom transkriberat filmmaterial. 

  
Genomförande 

Den ena klassen är en åk. 1 med 22 elever och den andra klassen 

är en åk. 3 med 17 elever. Båda klasserna kommer vara indelade i 

halvklass. Vissa moment kommer eleverna även vara indelade i 

mindre grupper. 
  

Vi har två lektionstillfällen (lektion 1 och lektion 2) per vecka 

med varje halvklass. Dessa lektioner blir totalt fyra per vecka. 

Detta upplägg sker under två veckors tid. Det som ändras från 

första veckan till andra veckan är valet av saga. Alltså är det 

samma saga som läses för grupperna första veckan (både lektion 

1- och 2) och en annan saga andra veckan. 
  

Therese böcker:                     Mattias böcker: 
Grodan och främlingen         Den förtrollade hästen 
Grodan är rädd                      Sanning eller lögn? 
                                                 Hans och Greta 
 
  
 
 

Lektion 1 
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Samling i ring på golvet. Lamporna är släckta och värmeljus är 

tända. Vi börjar att prata om sagan vi ska läsa. Vad handlar den 

om? Vad kan vi se på omslaget? Innan vi börjar läsa kommer vi 

gå igenom några “svåra ord” för att förenkla förståelsen. Under 

läsningens gång kommer vi även stanna upp om det kommer ord 

som eleverna eller vi lärare anser vara svårt. Vi kommer även 

stanna upp och skapa “cliffhangers” och ställa frågor om sagan vi 

läser under läsningens gång. Då får eleverna komma med förslag 

och idéer på hur de tror sagan fortsätter. Är det något annat 

eleverna under läsandets gång vill prata om så tar vi även upp det i 

gruppen. Eleverna får även vara med och byta sida i boken och vi 

visar bilderna på varje uppslag vi läst. 
  

När vi läst sagan får eleverna varsitt linjerat papper med plats för 

en bild. På pappret skriver/ritar de deras tankar om sagan. För 

elever med särskilda behov kommer möjligheten att: 
1. Skriva på digitalt verktyg och rita bild. 
2. Bara rita bild och komplettera med tal. 

Vi samlar därefter in deras reflektioner och tankar. Lektionen 

avslutas med en kort utvärdering där eleverna får svara på frågan: 

Tyckte ni lektion var rolig? Tummen upp (det var roligt), tummen 

åt sidan (vet inte riktigt, sådär) och tummen ner (det var inte 

roligt). Det vi får reda på då är hur eleverna såg på 

undervisningen, om de 
tyckte den var rolig eller mindre rolig. Vi dokumenterar därefter 

deras “tummar” genom att dra små streck på ett papper för varje 

elev som höll upp sin tumme på de olika sätten så vi vidare kan 

reflektera över detta. 
  

Lektion 2 
Innan vi börjar läsa samma saga som lektion 1 får eleverna ut 

varsitt rollkort grundat på karaktärerna som finns i sagan. Som 

lektion 1 skapades förutsättning för deltagande under tiden sagan 

högläses genom frågor/cliffhangers och svåra ord. När vi läst klart 

sagan ska gruppen delas in i mindre grupper med deras rollkort. I 

smågrupper får de färdigställda stödfrågor som de besvarar utifrån 

perspektivet av karaktären de fått. Om de kommer på annat att 

prata om kring deras karaktärer får de självklart göra det. Vi 

cirkulerar runt i grupperna och stöttar eleverna i samtalen. Sedan 

återsamlas alla eleverna i ringen för en gemensam diskussion om 

vad de pratat om i sina grupper och hur det kändes att gå in i en 

fiktiv roll. 
  

Har ni lärt er något/blivit bättre på något? Genom tummen upp, 

tummen åt sidan eller tummen ner besvarar eleverna frågan. Vi 
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går sedan laget runt där de får berätta vad de lärt sig. 
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