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Sammanfattning Boksamtal är en del i projektet Läslyftet som startades av 
Skolverket och implementeras av kommuner i skolorna. Risk 
föreligger att lärare inte ifrågasätter metoden och inte är medvetna 
om vilka dilemman som finns. Syftet med föreliggande studie är att 
undersöka vilka dilemman som lärare kan stöta på i genomförandet 
av boksamtal och hur de kan förebygga dessa. Boksamtal i årskurs 
4-6 genomfördes och filmades. I boksamtalen analyserades 
fördelning av talutrymme, elevansvar och intresse för diskussionen. 
Det framkommer att en ojämn fördelning av talutrymme i 
boksamtal för med sig flera dilemman för lärare. 
Gruppsammansättning och värdegrundsarbete lyfts fram som två 
viktiga faktorer som kan jämna ut talutrymmet. Ett tydliggörande 
av syfte och mål samt lärarstöd i utförandet av boksamtalet föreslås 
som förebyggande faktorer i diskussionen om dilemman kring en 
del elevers bristande ansvar och intresse. 
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Förord 
Vi som har genomfört den här studien heter Louice Bengtsson och Emma Göransson. Vi 
studerar i skrivande stund på Grundlärarutbildningen åk 4-6, vid Högskolan i Halmstad. 
Studien ingår i kursen Examensarbete II, som är den sista kursen på utbildningen. I kursen 
Examensarbete I genomförde vi en litteraturöversikt Att läsa är silver, att tala om 
det lästa är guld - En kunskapsöversikt om vad som skapar intresse och motivation för läsning 
hos grundskoleelever 
den här studien.  
 
Ett examensarbete kräver mycket energi och eftertanke. Vi har fått hjälp av flera personer i 
processen i allt från idé och genomförande till textbearbetning. Det betyder mycket att kunna 
bolla idéer med andra och få en ny synvinkel på studien. Vi vill börja med att tacka våra 
handledare och vår handledningsgrupp som har utgjort den centrala stöttningen under studiens 
gång. Tack för att ni har tagit er tid att sätta er in i studien och hjälpt oss vidare genom att 
agera kritiska vänner. Andra som förtjänar ett tack är våra familjer som har stöttat oss och 
hjälpt till med korrekturläsning i slutskedet samt klasskamrater som har kommit med tips och 
synpunkter.  
 
Insamlandet av empiri har gjorts på var sin skola, men planeringen inför insamlandet gjordes 
tillsammans. Analysarbete och skrivarbete har skett helt gemensamt. Resultatet och slutsatsen 
av studien är något som vi tar med oss i vårt arbete som lärare. En risk med att skriva ett 
examensarbete tillsammans med en vän är att man hamnar i konflikt med varandra och tappar 
vänskapen under skrivandets gång. Samarbetet kring genomförandet av den här studien har 
däremot gått utmärkt och istället fört oss närmare varandra och stärkt vår vänskap. Vi hoppas 
att du får en trevlig och lärorik lässtund.  
 
Vänligen,  
Louice och Emma  
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1. Inledning 
Litteraturläsningens roll i svenskundervisningen har sedan länge en etablerad roll, men varför 
ska elever läsa? Persson (2007, s. 155-158) har undersökt vilka argument som kan legitimera 
litteraturläsnings roll i svenskundervisningen. Den demokratiska fostran som litteraturläsning 
kan innebära är en aspekt som författaren tar upp. Läsning av och samtal kring litteratur kan 
leda till att elever utvecklar förmågan att se saker ur olika perspektiv samt utvecklar 
egenskaper som nyfikenhet, kritiskt tänkande och empati. Dessa egenskaper anser författaren 
är viktiga för att kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Han betonar dock att samma 
egenskaper kan utvecklas även på andra sätt och genom andra medier. Ytterligare ett 
argument för litteraturläsningen som författaren för fram (s. 278) är att den är 
språkutvecklande, eftersom elever i skriftspråket stöter på ett mer avancerat och varierat språk 
än i det talade språket.  
 
En annan aspekt som gör läsandet och läsförståelsen viktig är att det i samhället idag ställs 
höga krav på att elever ska vara källkritiska, med tanke på den obegränsade tillgång till texter 
som finns på nätet. I läroplanen (Skolverket, 2011) står det att undervisningen ska leda till att 
eleverna lär sig att kritiskt värdera information från olika källor. För att eleverna ska kunna 
värdera om information är pålitlig eller ej krävs det att de förstår den och läsförståelsen blir 
därför ett viktigt verktyg i den processen. Elevers läsförståelse är viktig i 
svenskundervisningen, men även i andra ämnen där läsning av svårare texter ingår, 
exempelvis i NO och SO (Skolverket, 2016a). För att öka läsförståelsen menar Skolverket 
(2016a) att elever, framförallt lågpresterande elever, behöver ges möjlighet att skriva och 
samtala i samband med det de läser. Skolverket (Ibid.) beskriver en problematik i att elever 
idag ofta möter kortare texter på internet och inte utsätts för längre texter i tillräcklig 
utsträckning för att utveckla en god läsförståelse.  
 
Enligt resultat från de internationella undersökningarna PISA1 och PIRLS2 har svenska 
elevers resultat i läsförståelse sjunkit de senaste åren (Skolverket, 2013, s. 138-140; 
Skolverket, 2012, s. 6). I både PISA och PIRLS har elevers läsvanor undersökts och ett 
samband har kunnat ses mellan elevernas läsvanor och deras resultat på läsförståelsetesten. De 
elever som läste regelbundet visade sig ha bäst resultat i läsförståelse (Skolverket, 2010; 
Skolverket, 2012). 
 
Ewald (2007, s. 369-376) har genomfört en studie om läsning i årskurs 4-6 i Sverige. Hon har 
utifrån studien kunnat se en tendens till att klyftan mellan de som gärna läser och de som inte 
gärna läser ökar i dessa årskurser. De elever som har ett stort intresse för läsning utvecklar 
detta i årskurs 4-6, medan de elever som saknar intresse för läsning inte utmanas tillräckligt 
och ofta inte läser mer än vad de måste. Studien visar även att flickorna överlag var mer 
intresserade av läsning än pojkarna. Flickor läser därför också mer än pojkar. Detta framgår 
av en undersökning om barns fritid och kulturella besök som gjordes 2013-2014 av statistiska 
centralbyrån (SCB, 2015). Undersökningen visar även att elever läser mindre i de högre 
årskurserna jämfört med i årskurs 4-6, vilket kan antyda att intresset för läsning minskar i de 
högre årskurserna. I årskurs 4-6 uppgav 68 % av eleverna att de läser böcker minst en dag i 

                                                
1 PISA-undersökningen (Programme for International Student Assessment) görs av en organisation för ekonomiskt samarbete 
och utveckling som heter The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 15-åriga elever från 
medlemsländerna i OECD deltar i undersökningarna som görs i matematik, NO och läsförståelse (www.oecd.org). 
2 I PIRLS-undersökningen (Progress in International Reading Literacy Study) deltar elever i årskurs 4 och det som undersöks 
är bland annat läsning, matematik och NO. Undersökningen görs av IEA, som står för The 
International Association for the Evaluation of Educational Achievement. IEA:s syfte med undersökningarna är att förstå 
politik och praxis inom och mellan utbildningssystem i olika länder (www.iea.nl). 
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veckan, medan 48 % av eleverna i årskurs 7-9 och endast 32 % av eleverna på gymnasiet läste 
lika mycket. Höglund (2012, s.78-82) har i en studie av statistik om läsvanor kunnat se att 
ungdomar och unga vuxnas läsning av böcker har minskat, något som han menar kan ha sin 
grund i att ungas medievanor idag till stor del sker på internet. Med den utveckling av 
teknologin som pågår menar författaren att det finns en risk för att bokläsningen fortsätter att 
minska. 
 
En litteraturöversikt av Bengtsson och Göransson (2016) visar att diskussion av det lästa kan 
öka elevers intresse och motivation för läsning. Den slutsatsen har dragits utifrån resultatet av 
flertalet studier (Applegate och DeKonty Applegate, 2010;Pittman & Honchell, 2014; Tovli, 
2014) som presenteras närmare under tidigare forskning. Med bakgrund i detta har diskussion 
av det lästa genomförts i klasser i årskurs 4-6. Detta har gjorts i form av boksamtal, vilket 
innebär att elever i mindre grupper diskuterar frågor om den lästa litteraturen. Eleverna har 
fått inflytande över boksamtalens form och innehåll. Nyroos, Rönnberg och Lundahls (2004) 
studie visar nämligen att elever som fick ökat inflytande upplevde lektionerna som roligare 
och de uppskattade att få vara med och påverka. En del elever i den studien uttryckte dock att 
de saknade stöd och struktur. Eleverna i den här studien har därför fått en struktur för hur 
boksamtalen ska genomföras, vilken beskrivs i metodkapitlet. Det står även i läroplanen 
(Skolverket, 2011) att läraren ska se till att alla elever får inflytande över undervisningens 
form och innehåll samt olika arbetssätt och att elevernas inflytande ska öka med åldern. Detta 
styrker också att elever ska ha inflytande över boksamtalen. 
 
Boksamtal är även något som tas upp i Läslyftet, som är ett projekt som startats av 
Skolverket. Projektets syfte är att förbättra elevers läs- och skrivförmåga. Det är ett 
fortbildningsprojekt för verksamma lärare där de genom kollegialt lärande och med 
handledning ska utveckla sin undervisning kring läsning och skrivning (Skolverket, 2016b). 
Projektet startade hösten 2015 och beräknas pågå till våren 2018. En av modulerna, som de 
olika områdena i projektet kallas, behandlar samtal om text. I den här modulen får lärare 
möjlighet att testa att genomföra olika typer av textsamtal i sin klass, exempelvis boksamtal 
(https://lasochskrivportalen.skolverket.se). 
 
2. Problemformuler ing 
I inledningen framkommer det att svenska elevers resultat sjunker i läsförståelse i 
internationella undersökningar (Skolverket, 2013; Skolverket, 2012). Elever i tonåren läser 
mindre än vad yngre elever gör och bokläsningen bland unga vuxna minskar (SCB, 2015, 
Höglund 2012). En metod som kan väcka elevers intresse för läsning är diskussion av det 
lästa (Bengtsson & Göransson, 2016). Genom kommuners implementering av Läslyftet har 
många lärare i Sverige fått testa att genomföra olika typer av samtal om det lästa i 
undervisningen, bland annat i form av boksamtal. Eftersom Läslyftet är ett projekt startat av 
Skolverket, föreligger det en risk att lärare tar in boksamtal i undervisningen, utan att 
ifrågasätta metoden. Problemet är således att metoden boksamtal kan föra med sig negativa 
aspekter, som lärare kanske inte upptäcker i tilltron till Skolverket. Boksamtal bör därför 
undersökas för att upptäcka eventuella dilemman som finns i arbetet med metoden. Detta för 
att medvetandegöra lärare om dessa och hur de kan arbeta med boksamtal på bästa sätt. 
Studien är viktig för att utveckla boksamtal ytterligare och fortsätta arbetet med att öka 
elevers intresse för läsning, så att de kan växa upp och bli kritiskt tänkande 
samhällsmedborgare. 



6 
 

 
3. Syfte och forskningsf rågor 
Syftet med studien är att undersöka vilka dilemman som lärare kan stöta på i genomförandet 
av boksamtal och hur de kan förebygga dessa. 
För att uppfylla syftet med att undersöka dilemman i boksamtal har tre aspekter av samtalet 
undersökts som skulle kunna vara problematiska. De aspekter som har undersökts är 
talutrymme, elevansvar och intresse. Forskningsfrågorna som ställdes är öppna för att kunna 
se både för- och nackdelar och på så vis kunna upptäcka dilemman med metoden. Följande 
forskningsfrågor ställdes: 
 

 Hur fördelar elever talutrymme mellan varandra i ett boksamtal?  
 

 Vilket ansvar tar elever i ett boksamtal? 
 

 Hur skiljer sig elevers visade intresse för att diskutera den lästa litteraturen i ett 
boksamtal?  

 
4. T idigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring diskussion av det lästa, talutrymme, elevers 
ansvarstagande och intresse för läsning. För att förstå forskningen och sätta den i ett 
sammanhang presenteras även styrdokument, annan relevant litteratur och förklaringar av 
begrepp. Efter varje avsnitt görs en sammanfattning som knyts samman med syfte eller 
forskningsfrågor för att tydliggöra tidigare forskning och litteraturens betydelse för studien. 

Elevers diskussion av det lästa 
Chambers (2011/2014, s.15-24) beskriver läsandets gång som en cirkel. Läsandets cirkel 
börjar med val av bok. För att elever ska kunna välja bok på ett tillfredsställande sätt behöver 
det finnas många böcker som är lättillgängliga och som de har åtkomst till. Hur böckerna 
presenteras spelar också roll. Författaren betonar vikten av att elever får hjälp av någon vuxen 
med att välja en passande bok. 
valt att sätta situationstecken kring för att betona att det innebär mer än att avkoda text. I 

som 
dyker upp under läsandets gång. Lärare kan här ge stöd genom högläsning, ge elever tid till 
egen läsning, utmana de till att läsa längre stunder och skapa en lugn läsmiljö. Nästa steg i 
läsandets cirkel benämner författaren som reaktion och respons. En reaktion efter en färdigläst 
bok kan vara att elever vill diskutera det de har läst. Detta kan ske genom vardagsprat eller ett 
mer strukturerat boksamtal. Läraren behöver stötta elever i att samtala om det lästa för att 
utvecklas i sitt läsande. Elever kan också vilja vara med om en liknande läsupplevelse igen, 
eller efter ett samtal med en klasskompis vilja läsa en bok som denna har läst. Det leder 
tillbaka till första delen i cirkeln igen då eleven behöver välja en ny bok att läsa (ibid.).  
 
Vilken typ av frågor som ställs i ett boksamtal är något som Eriksson Barajas (2012 s. 43) har 
uppmärksammat i sin studie med boksamtal i årskurs 4-7. Författaren har kunnat konstatera 
att om frågor ställs på innehållet i en bok kan elever uppleva det som ett förhör. Författaren 
beskriver att elever kan känna att de måste kunna återge vad som har hänt på ett korrekt sätt. 
Detta kan vara ett sätt att kontrollera elevers läsförståelse eller minne av det de har läst, vilket 
enligt författaren kan hämma deras läslust. Författaren menar att ett dilemma kan uppstå 
mellan lärarens vida utbildningsuppdrag med många mål som ska uppnås och boksamtalets 
syfte att prata om läsupplevelser. Chambers (2011/2014) menar likt Eriksson Barajas att 
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förhörsupplevelsen ska undvikas i boksamtal. Chambers framhåller 
kan vara hämmande, eftersom elever kan uppleva det som en förhörsfråga. Författaren anser 
därför att detta frågeord bör undvikas  

 Lärarens skilda syften med boksamtal 
och risk för att boksamtalen får förhörskaraktär är två sedan tidigare konstaterade problem 
med boksamtal som lärare behöver vara medvetna om. Föreliggande studie syftar till att 
undersöka om det finns ytterligare dilemman. 
 

Talutrymme 
Wegerif och Mercer, (1996) beskriver tre kategorier av tal som elever använder sig av när de 
interagerar tillsammans i en lärandesituation (här tolkas boksamtal som en sådan 
lärandesituation). Dessa kategorier är "Disputational talk", "Cumulative talk" och 
"Exploratory talk". Det som kännetecknar "Disputational talk" är oenighet och att elever tar 
egna beslut utan att involvera sina klasskamrater. Det finns en antydan till att komma med 
förslag eller konstruktiv kritik men det består av endast korta påståenden. "Cumulative talk" 
innebär att elever förhåller sig okritiska till det klasskompisen säger, upprepar vad 
klasskompisen säger och bekräftar varandra genom exempelvis nickningar. "Exploratory talk" 
innebär att elever ger konstruktiv kritik till varandras idéer. De kommer med påstående och 
förslag som de bearbetar tillsammans som blir ett tydligt resonemang. Dessa tre kategorier är 
analytiska kategorier som används för att förstå hur elever som samarbetar i grupp talar 
(ibid.).  
 
I forskning (Holden, 1993; Malchow Lloyd, 2006) om talutrymme undersöks ofta om pojkar 
och flickor får komma till tals i lika stor utsträckning. Även om detta inte är huvudfokus för 
den här studien anses det likväl relevant att ta upp aspekten kön i förhållande till talutrymme. 
Holden (1993) beskriver skillnaden mellan pojkar och flickors talutrymme i klassrummet där 
pojkar tar och får betydligt mer talutrymme än flickor. Författaren undersökte i sin studie 
vilka effekterna blev av att ha fördelat pojkar och flickor jämt i gruppdiskussioner. Det visade 
sig att gruppdiskussioner var fördelaktigt för flickorna eftersom de pratade mer och förde mer 
utvecklade resonemang jämfört med diskussioner i helklass. Vilka som pratade mest av 
pojkarna och flickorna berodde på i vilket ämne diskussionerna ägde rum. Författaren föreslår 
att lärare bör arbeta med mindre gruppdiskussioner för att flickor ska få öva sin 
resonemangsförmåga. Av studien framkommer det även att gruppsammansättningen påverkar 
hur mycket elever pratar och hur djupt i resonemanget de kommer. Författaren anser att det är 
viktigt att lärare funderar över gruppsammansättningen för att alla elever ska få lika möjlighet 
till att prata och lika möjlighet till att utvecklas. Av studien framkommer det att för att elevers 
språk ska utvecklas i grupparbete måste elever få möjligheten att arbeta tillsammans i olika 
gruppsammansättningar i olika ämnen.   
 
I likhet med Holden (1993) har Malchow Lloyd (2006) undersökt parametern kön i 
gruppdiskussioner. Malchow Lloyd (2006) har genomfört en aktionsforskningsstudie i USA 
där boksamtal undersöktes. Eleverna i studien fick inflytande över boksamtalet genom att 
exempelvis välja bok. Syftet var att analysera boksamtalet som litteraturundervisningsform 
och att undersöka hur elevers kön påverkar boksamtalet. Det gjordes genom att analysera vad 
och hur eleverna diskuterade. Eleverna som deltog gick i årskurs 12 (motsvarande andra året 
på gymnasiet i Sverige) och var inte vana läsare. Likt Holden (1993) visar Malchow Lloyds 
(2006) studie 13 år senare att pojkar brukar ta mycket talutrymme i klassrumskonversationer. 
Läsgrupper kan enligt Malchow Lloyd (2006) vara fördelaktiga för flickor att ta sig an 
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talutrymmet. Resultatet av studien visar att killarna tog mer plats genom att använda sig av 
skämt för att uttrycka sin auktoritet och att tjejerna hade problem med att få sin röst hörd.   
 
Under boksamtalet i Malchow Lloyds (2006) studie tilldelades eleverna olika roller, som till 
exempel diskussionsledare eller sammanfattare. Författaren har av studien kunnat urskilja för- 
och nackdelar med att eleverna har bestämda roller. Å ena sidan var det en hjälp för en del 
grupper eftersom de kunde luta sig tillbaka i sin roll om diskussionen hade stannat av och på 
så sätt fortsätta diskussionen. Å andra sidan kunde roller, som exempelvis diskussionsledare, 
lätt missuppfattas. I en del grupper blev diskussionsledaren auktoritär och lät inte de andra 
eleverna komma till tals. På samma sätt kunde sammanfattaren störa flytet i diskussionen och 
bli hierarkisk. I vissa grupper blev rollerna hämmande eftersom eleverna fokuserade på sin 
roll istället för att diskutera boken. Trots det anser författaren att rollerna var användbara. 
Vidare föreslår författaren att alla elever ska ta med sig frågor till varje boksamtal för att öka 
dialogen och jämna ut fördelningen av talutrymmet. Författaren poängterar nödvändigheten 
av att låta eleverna öva på hur de ställer kritiska diskussionsfrågor. Malchow Lloyd (2006) 
anser att lärare vid skapandet av grupper bör ha varje elevs kunskaper i åtanke och veta hur 
eleverna fungerar tillsammans. Det kan dock vara svårt att skapa jämna grupper när elevernas 
val av bok skapar grupperna.  
 
Alla elever är olika och vissa elever kan ha svårt att komma till tals eller ta talutrymme. Det är 
därför viktigt att veta vilka svårigheter dessa elever kan ha för att kunna skapa de bästa 
möjligheterna för dessa elever att lyckas. Bosacki, Coplan, Rose-Krasnor och Hughes (2011) 
har i en kanadensisk studie intervjuat lärare i årskurs 2-5 (motsvarande årskurs 1-4 i Sverige) 
om deras syn på blyga elever. Lärarna i studien beskrev blyga elever som elever som pratar 
väldigt lite, föredrar att arbeta ensamma eller i par, observerar omgivningen och tvekar att 
delta i större grupper. Flera av lärarna uttryckte att de trodde att de blyga eleverna är nervösa 
för att uttrycka sig i grupp och att de skäms. Alla lärarna skiljde på blyga elever och tysta 
elever och de menar att inte alla elever som är tysta behöver vara blyga. Tystheten kan även 
bero på bristande kunskaper, förståelse eller självförtroende. Att vissa elever väljer att inte 
prata, trodde flera av lärarna, kan bero på att de är rädda för att säga fel. En av lärarna 
uttryckte att blyga elever kan vara rädda för att fråga när de inte förstår. Lärarna menade att 
elevers blyghet kan gör att de har svårt att skapa relationer, vilket kan leda till att de blir 
ignorerade eller utsatta av sina klasskompisar. De ansåg dock att blyga elever gärna skapar 
nära relationer till en eller ett fåtal kompisar. Lärarna i studien fick fundera över hur lärare 
kan hjälpa blyga elever och minska deras oro. Ett förslag som togs upp var att låta elever delta 
i diskussionscirklar med ett mindre antal elever. Författarna till studien tillägger att blyga 
elever kan ha lättare för att prata med vissa elever än med andra. 
 
Redovisad forskning om elevers talutrymme tillämpas i analysen av hur fördelningen av 

 Hur fördelar 
elever talutrymme mellan varandra i ett boksamtal? ". En analys av talutrymmet är viktig för 
att undersöka om alla elever får möjlighet att ta talutrymme och upptäcka vilka svårigheter 
som finns. 
 

Elevers ansvar för lärande 
Elevers ansvar för skolarbetet skrivs fram i den rådande läroplanen (Skolverket, 2011, s.15). 
Det framgår att elever ska lära sig att ta ansvar för sin arbetsmiljö och sina studier samt att 
lärare ska utgå från att elever kan och vill ta ansvar för sitt lärande. Bacon (1991) diskuterar 
vad elevers ansvar för lärande betyder och skiljer mellan elever som "är ansvariga" och elever 
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som "hålls ansvariga". När elever gör en uppgift för att de har fått den tilldelad av läraren och 
att det finns ett krav på att de ska göra den menar författaren att det rör sig om att eleverna 
"hålls ansvariga". När elever genomför en uppgift för att de vill lära sig något menar 
författaren att de "är ansvariga" för sitt lärande. Författaren kopplar de två inriktningarna av 
ansvar till "inre motivation" och "yttre motivation", där elever som "hålls ansvariga styrs av 
yttre faktorer och har en yttre motivation till lärande medan de elever som tar ansvar för 
lärande drivs av en inre lust till att lära. 
 
En jämförelse mellan lärare och elevers syn på elevansvar är intressant för att upptäcka om de 
har samma krav och förväntningar. Söderström (2006, s. 113-122) har genomfört en studie 
om lärares och elevers syn på elevansvar. Skolorna som deltagit i studien har tidigare deltagit 
i en annan studie där studiepass infördes under vilka eleverna får välja vad och vilket ämne de 
vill arbeta med. Författaren har intervjuat 22 lärare och 72 elever i årskurs 6-9 om deras syn 
på ansvar i förhållande till studiepassen. Lärarnas och elevernas gemensamma uppfattning var 
att eleverna skulle ta ansvar genom att göra uppgifterna de blivit tilldelade och lämna in dem i 
tid. Elever uttryckte även att ansvar kunde betyda att ha med sig rätt material och kom i tid. 
Författaren menar att detta tyder på att eleverna tar ansvar genom att följa de yttre krav och 
regler som lärarna har satt upp. Lärarna i studien ville dock också se att eleverna skulle ta 
ansvar för sitt lärande och inte anse sig vara klara bara för att uppgiften är klar. Det var endast 
ett fåtal elever som tog upp ansvar för lärande. En elev gjorde en koppling mellan begreppen 
frihet och ansvar och menade att desto mer frihet man får desto mer ansvar behöver man ta 
(a.a. s.130). De regler som sätts upp av lärare begränsar enligt författaren friheten och därmed 
elevers möjlighet att ta ansvar (a.a. s.151-152). Många elever uppger att de tycker att det är 
svårt att se meningen med uppgifter de får och att det är en orsak till att de inte tar tillräckligt 
med ansvar (a.a. s.165-166). 
 
Söderström (2006, s.188-190) listar utifrån studiens resultat ett antal orsaker till att elever inte 
tar ansvar för sitt lärande. Ett exempel är att elever inte upplever att målet med arbetet är att 
lära sig något utan att bli klar med en uppgift. Andra orsaker är att elever inte har 
förutsättningar för att ta ansvar, att uppgifterna inte är knutna till deras livsvärld och att de 
inte ges tillräckligt inflytande över form och innehåll. Författaren föreslår avslutningsvis att 
lärare och elever ska ha en dialog om vad ansvar är för att få tydligare fokus på ansvar för 
lärande. Både Söderström (2006) och Bacon (1991) framhåller att en del elever tar ansvar för 
att de har fått en uppgift tilldelad av läraren. Ansvar för lärande som lärarna i Söderströms 

ansvar tar elever i ett boksamtal?" ställts för att ta reda på om eleverna tar ansvar och vad de i 
så fall tar ansvar för. 
 
Intresse för läsning 
Intresse och motivation är två begrepp som liknar varandra. Intresse är något lustbetonat och 
när någon är intresserad av något har den en inneboende förmåga att hålla kvar 
uppmärksamheten för det den gör (Intresse, 2016). Motivation delas ofta i in i "inre 
motivation" och "yttre motivation". "Yttre motivation" styrs av yttre faktorer som straff och 
belöningar medan "inre motivation" styrs av inre känslor och behov. Känslan av intresse kan 
skapa "inre motivation" för att göra en uppgift (Ahl, 2004, s. 46-53). I den här studien 
kommer elevers intresse att studeras, eftersom det är en viktig del i att elever blir motiverade 
för att göra skoluppgifter och att läsa. Forskning om motivation för läsning kommer också att 
presenteras, eftersom det anses vara relevant för studien. Tecken på intresse anses vara lättare 
att urskilja än motivation som är ett mer komplext begrepp.  
 



10 
 

Två forskare som har undersökt läsmotivation närmare är Applegate och DeKonty Applegate 
(2010). De har genomfört en kvantitativ studie där 443 elever i USA i årskurserna 2-6 
(motsvarande åk 1-5 i Sverige) har deltagit. De undersökte om det finns ett samband mellan 
elevers benägenhet att reflektera över en text de läst, genom att svara på djupare textfrågor 
och deras läsmotivation. Författarna testade elevernas generella läsmotivation och deras 
läsförståelse. Det läsförståelsetest som gjordes bestod av innehållsfrågor och djupare frågor 
som krävde att eleverna förstod textens budskap, kopplade till egna erfarenheter och drog 
logiska slutsatser. Det framkommer av studien att eleverna som hade bra resultat på 
läsförståelsetestet, även på de djupare frågorna, var de som var mest motiverade till att läsa. 
Motivationen till läsning visade sig minska från årskurs 2 till årskurs 6, dock var minskningen 
inte lika stor hos eleverna som hade bra resultat på de djupare frågorna. Det var eleverna som 
reflekterade över vad de läste som uppskattade läsningen mest. Det är, enligt författarna, inte 
möjligt att fastställa utifrån enbart denna studie att elevers benägenhet att svara på djupare 
textfrågor påverkar deras motivation för läsning. Det finns dock en tendens till samband. 
Läsundervisningen och test i läsförståelse fokuserar ofta på ytliga och lätt mätbara 
läsförståelsefrågor, vilket författarna ställer sig kritiska till. De drar slutsatsen att risk 
föreligger att elever växer upp utan att förstå vikten av att läsa om de går ur skolan utan att ha 
vanan att reflektera över det de läser. Författarna har kommit fram till att undervisningen bör 
fokusera mer på djupet i texterna för att skapa motivation och intresse för läsning (ibid.). 
 
Att gå på djupet av det lästa genom litteraturdiskussionsgrupper är något som Pittman och 
Honchell (2014) har undersökt. Litteraturdiskussionsgrupper menar författarna är små grupper 
där eleverna har läst litteratur utifrån egna erfarenheter. De hjälps åt att förstå texten och att 
sätta den i ett sammanhang. Studien genomfördes på 16 elever med lässvårigheter i USA. 
Eleverna observerades och intervjuades. De fick även svara på en enkät, i början och slutet av 
studien, där deras intresse för läsning undersöktes. Studien visar att eleverna fick ett ökat 
intresse för läsning. De flesta eleverna tyckte inte om att läsa innan studiens start. Efter att ha 
deltagit i litteraturdiskussionsgrupperna uppgav de flesta av eleverna att de gillade att läsa. 
Det framkommer också av studien att eleverna förstod den lästa texten bättre. Det var på 
grund av att eleverna fick koppla sina erfarenheter och tidigare förvärvade kunskaper till den 
lästa texten. Projekten riktade sig mot elever med lässvårigheter men författarna anser att 
litteraturdiskussionsgrupper kan vara effektiva för alla elever (ibid.).  
 
I likhet med Pittman och Honchell (2014) har Tovli (2014) fokuserat på elever i svårigheter. 
Författaren undersökte om läsprojektet Joy of Reading resulterade i att skapa läsintresse hos 
elever i lässvårigheter. 108 elever i lässvårigheter i åldrarna 7-8 år deltog i studien som pågick 
under ett år i Israel. Eleverna delades in i en undersökningsgrupp och en kontrollgrupp. Varje 
skoldag fick eleverna i undersökningsgruppen delta i 45 minuters undervisning med olika 
läsaktiviteter. Läsaktiviteterna bestod bland annat av sagoberättande, dialogläsning, fri läsning 
och skrivning till det lästa. Eleverna hade bra tillgång till böcker genom mindre bibliotek i 
klassrummen. I slutet av studien fick eleverna svara på en enkät med frågor om huruvida de 
uppskattade att läsa. Författaren drog slutsatsen att eleverna som deltog i projektet Joy of 
Reading var mer motiverade till att läsa jämfört med kontrollgruppen. Eleverna i 
undersökningsgruppen läste mer och bättre än eleverna kontrollgruppen. De föredrog att läsa 
på fritiden framför andra aktiviteter och uppskattade läsning mer. Eleverna som deltog i 
projektet hade ett större intresse för att läsa tillsammans och enskilt, vilket gjorde att de inte 
upplevde misslyckade i samband med läsning och inte undvek att läsa på samma sätt som 
tidigare. 
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Till skillnad från ovan studier har Hagenauer och Hascher (2011) inte specificerat sig på 
intresse för läsning utan lust för lärande. De har genomfört en kvantitativ studie med syfte att 
undersöka förändringar i tonåringars lust till att lära i skolan och vad förändringarna beror på. 
Studien genomfördes i Österrike där 356 elever i årskurs 6 och 7 (samma årskurser som i 
Sverige) fick svara på enkäter om deras generella lust till lärande samt skriva dagbok om hur 
de upplevde specifika undervisningsmoment. De vanligaste orsakerna till att eleverna hade 
lust för lärande var intresse för läraktiviteten, intresse för innehållet och känsla av kompetens. 
De vanligaste orsakerna till att eleverna inte hade lust till lärande var att de tyckte det var 
tråkigt eller att de upplevde att de saknade kompetens. Studien visar att eleverna i årskurs 7 
var mer negativa till undervisningen än eleverna i årskurs 6 och att deras lust till lärande 
minskade under studien. Studien visar även att de elever som upplever att de lyckas har större 
lust att lära än de elever som upplever att de misslyckas. Författarna menar att det kan vara 
svårt att väcka lusten att lära hos de elever som är negativa till undervisningen sedan tidigare 
årskurser. Författaren anser att större elevinflytande kan öka elevers lust att lära och att lärare 
inte bör sätta för stor press på elever för att det kan hämma deras lust för lärande. 
 
Sammanfattningsvis visar genomgången forskning att diskussion av det lästa är viktig 
eftersom det kan öka elevers intresse för läsning, samt att elevinflytande kan vara positivt för 
elevers lust till lärande. Detta ger stöd till att boksamtal där elever har haft inflytande över 
form och innehåll har genomförts. Forskningsfrågan Hur skiljer sig elevers visade intresse 
för att diskutera den lästa litteraturen i ett boksamtal?" har ställts för att undersöka elevers 
intresse för boksamtal och om det finns några dilemman kopplat till detta. 
 

5. M etod 
I detta kapitel beskrivs hur studien har genomförts. Under rubriken datainsamling beskrivs de 
deltagande skolornas förutsättningar samt hur boksamtalen och dokumentationen av dessa har 
gått till. Det redogörs även för de etiska ställningstagandena för denna studie. Under rubriken 
databearbetning beskrivs analysarbetet och de kategorier som det har resulterat i.  
 

Datainsamling  
Det empiriska materialet för studien bestod av 15 filmade boksamtal. Boksamtalen har 
genomförts på två skolor i Sverige. På den ena skolan deltog elever i årskurs 4 och 5 och på 
den andra skolan elever i årskurs 6. Årskurs 4-6 valdes för att det enligt Ewalds (2007) studie 
är i dessa årskurser som glappet mellan de som gärna läser och de som inte gärna läser ökar. 
Skolorna har valts utifrån ett målinriktat urval för att inkludera de årskurser som skulle 
undersökas. Bryman (2012, s. 392) beskriver att målinriktat urval är när exempelvis personer 
och platser väljs ut på grund av relevans för forskningsändamålet. Skolorna och eleverna som 
deltog i studien var kända av forskarna sedan tidigare. Av den aspekten kan urvalet tolkas 
som ett bekvämlighetsurval. Det ansågs dock att forskarnas relation till eleverna kunde vara 
gynnsam för studiens utfall, eftersom det kan ha inneburit att eleverna känt sig tryggare i att 
bli observerade och därmed agerat mer naturtroget. På så sätt kan det även ses som ett 
målinriktat urval för att det kan ha lett till att forskningsfrågorna har kunnat besvaras utifrån 
material som är mer likt verkligheten, än om andra skolor och elever valts ut där relationen 
mellan forskare och elever saknats. Skolorna som deltog i studien är belägna utanför städer i 
mindre samhällen. 28 elever har deltagit i de boksamtal som har dokumenterats. Båda 
klasserna hade tidigare arbetat med varianter av boksamtal, men eleverna hade då inte haft 
lika stort inflytande över boksamtalens form och innehåll som i denna studie.  
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Eleverna inkluderades redan i planeringsfasen för att få inflytande över form och innehåll. De 
fick exempelvis vara med och bestämma hur mycket de skulle läsa, vilken dag boksamtalet 
skulle genomföras, om de ska läsa hemma och/eller i skolan och hur läsningen i skolan skulle 
gå till. För att välja ut passande böcker som fanns tillgängliga i flera exemplar togs hjälp av 
bibliotekarier. Böckerna presenterades sedan för eleverna som fick önska bland de givna 
alternativen samt uppge om det var någon bok som de redan hade läst. Utefter elevernas 
önskemål av böcker skapades boksamtalsgrupper och varje grupp tilldelades en bok. Titlarna 
för de böcker som eleverna diskuterade i boksamtalen går att finna i bilaga 1.  
 
Eleverna fick läsa tillsammans i grupperna i skolan innan boksamtalen. Sedan fick de i läxa 
att läsa hemma till en bestämd sida innan boksamtalet. De skulle även skriva egna frågor till 
boken och därmed hade eleverna stort inflytande över innehållet i boksamtalet, det vill säga 
vad som skulle diskuteras. Vilka frågor som passar i ett boksamtal, diskuterades i klasserna. 
Eleverna fick höra olika exempel på frågor och fundera på vilka sorters frågor som hade varit 
mest intressanta att diskutera. De kom fram till att frågor "mellan raderna" (det som inte går 
att utläsa direkt i texten) och "bortom raderna" (kopplingar till egna erfarenheter) var 
intressantare än frågor "på raderna" (innehållsfrågor). Om de stötte på några svåra ord eller 
händelser som de inte förstod skulle de skriva ner dessa för att tillsammans i gruppen kunna 
klargöra. Fokus låg på elevernas frågor, men det fanns extrafrågor att diskutera om de 
elevskrivna frågorna var färdigdiskuterade. Extrafrågorna var av typen "mellan raderna" och 
"bortom raderna" och riktades specifikt till den bok som eleverna hade läst.  
 
Eleverna tilldelades en dagordning för att skapa struktur i boksamtalet (se bilaga 2 och 3). 
Eleverna ansvarade själva för boksamtalet, men fick lärarstöd om de behövde det. Stöd kunde 
ges genom att hjälpa till att förklara vad vissa ord betydde som gruppen inte själva redde ut. I 
vissa fall när en elev inte fick komma till tals, frågade läraren eller lärarstudenten vad hen 
tyckte i frågan. I dessa fall kan resultatet ha påverkats till viss del, men beslutet togs för att 
alla elever skulle få möjlighet att delta. För att få ett tillförlitligt resultat som speglar 
verkligheten gjordes inte för många inspel. Lärare och lärarstudenter gick mellan samtalen 
och eleverna var därför mestadels utan vuxna. Efter varje genomfört boksamtal pratade 
grupperna om vad som hade fungerat bra och vad de skulle tänka på till nästa boksamtal. 
Sedan fick de tipsa sina klasskompisar för att tillsammans i klassen kunna utveckla 
boksamtalen till nästa gång. Ett tips som kom upp var att ställa följdfrågor för att kunna hålla 
igång diskussionen längre. I ena klassen genomfördes boksamtal vid två tillfällen och i den 
andra klassen vid tre. 
 
Boksamtalen dokumenterades genom filmupptagning. Denna typ av dokumentation valdes för 
att få med samtalet mellan eleverna samt elevernas kroppsspråk och blickar. Björndal (2015) 
beskriver filmning som ett verktyg som fångar så väl verbala som ickeverbala signaler och 
hur dessa samspelar. En av forskningsfrågorna behandlar elevers intresse för diskussionen av 
det lästa, vilket hade varit svårt att analysera med endast ljudinspelning. Intresse är dock 
något som sker i elevernas tankar och känslor och även om filmning är ett verktyg som fångar 
in mycket går dessa två parametrar inte att mäta. Deras känslor och tankar kan dock ge uttryck 
i kroppsspråk, handlingar och uttalanden som går att upptäcka genom filmning. Filmning 
ansågs vara den dokumentationsmetod där det inspelade materialet liknar verkligheten i 
högsta möjliga grad. En annan fördel är att filmerna kan ses upprepade gånger, till skillnad 
från observation utan filmupptagning. På så sätt kan filmerna ses flera gånger med olika 
perspektiv för att få syn på olika företeelser. 
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Etiska ställningstaganden  
Bryman (2012) beskriver att det är viktigt att förhålla sig till etiska principer för att skydda 
individer när man utför en samhällsvetenskaplig forskning. I denna studie har det i 
datainsamlingen tagits hänsyn till Vetenskapsrådets etiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). 
Eftersom eleverna som deltog i studien var under 15 år behövdes vårdnadshavarnas samtycke 
för att delta i studien. Alla elever fick därför en etikblankett där vårdnadshavarna fick ange 
om de gav samtycke eller ej till att eleverna dokumenterades genom film i forskningssyfte. På 
blanketten presenterades studien och dess syfte samt hur dokumentationen skulle användas 
och förvaras, vilket uppfyller konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta presenterades 
även muntligt för eleverna där de fick ställa frågor om studien för att själva ta ställning till om 
de ville bli filmade, vilket är i enlighet med informationskravet och samtyckeskravet. Det 
klargjordes vid flera tillfällen för eleverna att deltagandet i studien var frivilligt och att de 
kunde när som helst avbryta filmningen. Allt material förvarades säkert och raderades efter 
studien. Elevernas namn ersätts med fiktiva namn för att de inte ska kunna identifieras. Av 
samma anledning anges inte vilka skolor eleverna går på. 
 

Databearbetning 
Analysarbetet började med att boksamtalen tittades igenom flera gånger med syfte och 
forskningsfrågor i åtanke. De delar av boksamtalen som visar exempel på fördelning av 
talutrymme, elevansvar och intresse för diskussionen transkriberades för att kunna få svar på 
studiens forskningsfrågor. Huvudkategorierna fördelning av talutrymme, elevansvar och 
intresse för att diskutera den lästa litteraturen skapades utifrån forskningsfrågorna. Varje 
utdrag märktes med vilken eller vilka kategorier de skulle kunna passa under. De 
transkriberade utdragen skrevs sedan ut och sorterades in under respektive huvudkategori, 
som skrevs ner på en lapp. Några utdrag passande in under flera kategorier men lades under 
den kategori som de tydligast beskrev.  
 
Analysmetoden för denna studie kan liknas vid en kvalitativ innehållsanalys vilket Bryman 
(2014) beskriver som ett sökande efter teman i den insamlade datan. Bland utdragen under 
respektive huvudkategori söktes det efter teman för att skapa underkategorier. Teman försökte 
skapas efter likheter och skillnader mellan utdragen för att kunna besvara forskningsfrågorna 
från olika perspektiv. Utdragen flyttades konkret runt och grupperades. Grupperingen gjordes 
om flera gånger, genom att utdragen omplacerades, innan underkategorierna kunde fastställas. 
Under huvudkategorin elevansvar skapades exempelvis de tre underkategorierna eleverna tar 
ansvar för att genomföra uppgiften, eleverna tar inte ansvar för uppgiften och eleverna tar 
ansvar för sitt och andras lärande som tillsammans ska ge svar på frågan "Vilket ansvar tar 
elever i ett boksamtal?". Forskningsfrågor, huvudkategorier och underkategorier är 
sammanfattade i en tabell på nästa sida.  
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Tabell över forskningsfrågor, huvudkategorier, och underkategorier 
Forskningsfråga Huvudkategori Under kategorier 
Hur fördelar elever talutrymme 
mellan varandra i ett boksamtal?  

 
 

 

Fördelning av talutrymme   Eleverna tar talutrymme 
 Eleverna tar inte talutrymme 
 Eleverna ger varandra 

talutrymme 

Vilket ansvar tar elever i ett 
boksamtal? 

Elevansvar  Eleverna tar ansvar för att 
genomföra uppgiften 

 Eleverna tar inte ansvar för 
uppgiften 

 Eleverna tar ansvar för sitt och 
andras lärande 

Hur skiljer sig elevers visade 
intresse för att diskutera den lästa 
litteraturen i ett boksamtal?  
 

Intresse för att diskutera den 
lästa litteraturen 

 Eleverna visar intresse för att 
diskutera det lästa 

 Eleverna visar inte intresse för 
att diskutera det lästa 

 Eleverna visar intresse för att 
förstå det lästa  

 

6. Resultat 
Resultatet är indelat i tre huvudkategorier: elevansvar, fördelning av talutrymme och intresse 
för att diskutera det lästa. Varje huvudkategori har tre underkategorier. Utdrag ur boksamtalen 
har tagits med för att tydliggöra det som har visat sig i samtalen. Vid flera tillfällen pratar två 
eller flera elever samtidigt. Detta har synliggjorts genom att de uttalanden som sker samtidigt 
är skrivna på samma rad.  

Fördelning av talutrymme 
I detta avsnitt beskrivs hur eleverna fördelar talutrymmet i grupperna. Det framkommer att 
eleverna tar talutrymme, undviker att ta talutrymme och ger talutrymme. 

Eleverna tar talut rymme 
I följande utdrag där boken Anden i glaset diskuteras, har Johan tagit en tydlig ledarroll i 
samtalet och pratar mycket. Paulina pratar inte så mycket och när hon säger något pratar hon 
ofta tyst. Hon har tidigare i samtalet blivit avbruten flera gånger. I detta utdrag misslyckas hon 
först med att ta talutrymmet, eftersom hon och Johan börjar prata samtidigt. Lite senare lyckas 
hon ta talutrymmet och får ställt sin fråga som gruppen sedan diskuterar. 
 

Johan: Jag förväntade mig typ ba ah jag vaknade mitt i natten. Det va en dröm. 
Y lva: Ah. 
Johan: Jag väntade mig att det skulle va så. Y lva: Jag trodde också det... 
Y lva: Eller hur. Jag trodde också det. 
Tyst i ett par sekunder. 
Johan: Men nej... Paulina: Och så hade jag en fråga till. 
Johan: Sen blev det bara en creepy staty som rör på sig och sen blir det samma person som poppar 
upp bakom 
Y lva: (Avbryter) Och en fågel på 
Johan:   
Paulina tar sats och ställer snabbt sin fråga. 
Paulina: Slutade boken så som ni trodde den skulle sluta? 
Johan: Neej jag trodde fortfarande att det skulle va den där jäkla drömmen.          Y lva: Nej. 
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Första gången Paulina försöker ställa sin fråga börjar hon och Johan att prata samtidigt. Johan 
pratar högre, vilket kan vara en anledning till att det är han som fortsätter att prata. Antingen 
har han inte hört Paulinas fråga eller också är han ivrig med att få säga det han vill. När det 
blir tillfälle tar Paulina sats och ställer sin fråga. Hon har bytt taktik och ställer frågan direkt 
utan att påannonsera att hon har en fråga, som hon försökte först. Hon pratar dessutom snabbt, 
vilket visar att hon vill hinna prata klart utan att bli avbruten. När hon har ställt sin fråga ler 
hon. Detta kan tolkas som att hon är nöjd med att ha tagit talutrymmet och ställt sin fråga, 
men det skulle även kunna bero på att hon är nöjd med frågan hon har kommit på. 
 
I boksamtalet där boken Kalle Skavank - Motorsågar i Björkhagen diskuteras, varifrån 
utdraget nedan är tagit, är det tydligt att talutrymmet tas genom att avbryta varandra. Det finns 
inte mycket tyst tid. Om eleverna ska få något sagt behöver de därför aktivt ta talutrymme. 
 

Markus: Ja med hon e gravid. Och alltså sen sen så om hon skulle fortsätta med sånt här. Hon 
skulle precis föda ett barn och då, då är det ju inte då kanske man e. Då måste man ta hand om 
barnet mer än hålla på sånt där. 
Sebastian: Men hon kanske bara L isette : Men hon kanske inte har råd till det heller 
Sebastian: Men hon kanske hon kanske inte har råd att eeh köpa mat 
Markus: Ja men asså  Sebastian: Hon kanske är jättefattig 
Sebastian: Så då sågar hon ner trädet för att få pengar 
Sebastian: Fattar du   Markus: Men alltså  
Markus: Ta sönder sitt hus  L isette : Hon har väl en man också? 
Markus: Ta sönder sitt hus  Sebastian: Nej   
L isette : Hon har en man men han är inte hemma  
Sebastian: Nej hon har ju ingen man de skiljde sig ju eller va det va. 
Markus: Ta sönder sitt hus bara för hundra tusen kronor det är inte värt det. 

 
Eleverna i det här samtalet slutar helst inte att prata fast någon annan pratar samtidigt, utan 
vill avsluta sin mening. Markus vill få sagt att det är onödigt att ta sönder sitt hus för att få 
hundra tusen av försäkringsbolaget. 
två gånger, men märker att de andra inte lyssnar. På tredje försöket lyckas han och eleverna 
fortsätter sedan att diskutera om det är värt att ta sönder sitt hus för hundra tusen kronor eller 
inte. 
 
Det som tydligt visas i de två utdragen från boksamtalen som har tagits upp i detta avsnitt är 
att eleverna avbryter varandra för att ta talutrymme. Detta visar sig i de flesta av boksamtalen. 
Det finns dock boksamtal där eleverna var bättre på att lyssna på varandra och där 
talutrymmet fördelades jämnt utan att eleverna behövde avbryta varandra.  
 

Eleverna tar inte talutrymme 
I boksamtalen finns det elever som tar talutrymmet och elever som inte tar det.  
I flera boksamtal var det elever som var tysta mycket. Det fanns många gånger inte ledigt 
talutrymme i de boksamtalen utan för att få talutrymme var eleverna tvungna att ta det ifrån 
varandra. När de tysta eleverna väl försökte ta talutrymmet blev de avbrutna och fick inte säga 
vad de hade tänkt. Det kan göra att eleverna inte vågar fortsätta eftersom de upplever att ingen 
lyssnar. I andra boksamtal fick de tysta eleverna talutrymmet men tog det inte eller använde 
det sparsamt genom att säga "jag vet inte" eller "jag tycker samma som ni". Det kan bero på 
att de inte har förstått frågan, inte vet vad de tycker, inte vågar säga vad de tycker eller att de 
faktiskt håller med sina klasskamrater. Bland de tysta eleverna var det både flickor och 
pojkar. Det finns dock en tendens till att andelen tysta elever som är flickor är större. 
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De tysta eleverna tog dock vid vissa tillfällen mer plats i samtalet. Vad som gjorde att 
eleverna tog mer plats vid dessa tillfällen, har undersökts närmare. Vilken typ av fråga som 
diskuterades vid tillfället var en gemensam nämnare. Frågorna som diskuterades var frågor 
som eleverna själva kunde relatera till. I ett boksamtal fick Tindra frågan "Har du ljugit någon 
gång och sedan berättat sanningen? Hur kändes det?". Från att inte deltagit i boksamtalet var 
hon vid det här tillfället den som svarade först. Hon hade mest talutrymme i den här frågan 
och svarade utförligt. I ett annat boksamtal diskuterades frågan 
bott så långt ifrån dina föräldrar?". Oskar får frågan av Viktor. 

 
Viktor : Vad tror du Oskar? 
Oskar : Jag hade fått hemlängtan. Varje dag! 

 
Oskar har tidigare i boksamtalet haft svårt för att formulera sig. Vid det här tillfället 
formulerade han sig snabbt och var bestämd i vad han sa. Även denna fråga handlar om 
elevernas egna erfarenheter och tankar. När de tysta eleverna tog talutrymme var det frågor 
som eleverna själva kunde relatera till som diskuterades.  
 

Eleverna ger varandra talut rymme 
En del elever visar medvetenhet om att talutrymmet inte är jämnt fördelat och väljer att aktivt 
ge talutrymme till de andra eleverna i boksamtalet. Sofie har innan utdraget nedan svarat 
ganska utförligt på en fråga och vill nu ha respons från de andra i gruppen.  
 

Sofie: Hon trodde ju det ändå så jag vet inte... Vad tror du? (nickar och tittar på Andreas) 
Andreas: Mm... Samma som ni 
Sofie: och du? (tittar på Tuva) 
Tuva: Samma som ni 
Sofie: Okej 

 
Sofie frågar efter de andras åsikter i tur och ordning. Hon ger alltså talutrymmet till de andra 
eleverna. Andreas och Tuva väljer dock att inte ta talutrymmet utan säger att de håller med 
Sofie. Sofie visar en medvetenhet om att hon själv tar upp mycket av talutrymmet och vill 
skapa en jämnare fördelning av talutrymmet. Hon kunde ha ställt en öppen fråga exempelvis 

till en särskild elev visar hon att hon vill 
höra just dennes åsikt. Eleven som har blivit erbjuden talutrymme måste nu ta det, i alla fall 
för en kort stund. En öppen fråga hade kunnat resultera i att ingen hade svarat. 
 
I följande utdrag ställer Johan en fråga och bjuder in Ylva i samtalet genom att titta på henne 
när han ställer frågan. Boken som diskuteras är Anden i glaset. 
 

Johan: Men hur det liksom hur tror ni att det känns det såhär efter det som hände med Stella? Det 
är såhär liksom vad hände? Va? Varför va jag där ute? Varför håller jag en bensindunk? Varför är 
jag helt blöt? (Tittar på Ylva.)  
En sekunds tystnad.  
Johan: Ah men gå i regn och gräs 
Y lva: Ja hur kom hon dit? 
Johan: Hon kanske tog och gick dit?  
Y lva: Ja men asså jag menar... Hon sa ju varför till allting. 

 
Johan ger Ylva talutrymmet genom att titta på henne när han ställer frågan. Paulina som också 
är med i boksamtalet erbjuds inte att ta del av talutrymmet. Hon kunde naturligtvis ha svarat 
på frågan ändå, men känner sig troligen inte lika välkommen att ta talutrymmet eftersom 
Johan har visat att han vill ge det till Ylva. Å ena sidan ger Johan talutrymme genom att titta 
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på Ylva och genom att han ställer en fråga. Å andra sidan låter han det inte vara tyst en längre 

talutrymmet eftersom det inte ges tillräckligt med tid att ta det. 
 
I utdraget nedan försöker Sofie bjuda in Tuva i samtalet, men Tuva tar inte talutrymmet som 
hon tilldelas. Eleverna samtalar om boken Anges Cecilia - En sällsam historia. 
 

Sofie: Karin och Andreas gör allt för Nora, ändå känner hon inte igen sig, känner sig, så känner 
hon sig inte som en i familjen, varför? 
Fiona: Antagligen för att hon inte är deras barn, riktiga 
Sofie: Aaa, och antagligen för att de inte är sådär jätte... asså inte sådär familjen. Du får också vara 
med och prata här. Pekar på Tuva. (skrattar) Nu pratar du! (skämtsamt) ehm men hon känner sig 
inte som en i familjen. 

 
Sofie uppmärksammar att Tuva inte tar del av talutrymmet. Hon säger att Tuva också ska vara 
med och prata. Genom att hon skrattar efteråt oc !
tveksamt om det är så lätt för Tuva att ta talutrymmet. Sofie gör sig lustig över att Tuva inte 
pratar. Tuva kan känna sig tvungen att prata, men också en press på att det hon säger ska vara 
bra, eftersom Sofie just har uppmärksammat att Tuva inte pratar så mycket. Dessutom säger 
Sofie detta mitt i sitt eget uttalande. Hon ger inte tid till Tuva att ta talutrymmet utan fortsätter 
själv att besvara frågan. 
 
Eleverna har i boksamtalen visat olika sätt att ge talutrymmet till sina klasskamrater. Elever 
som bjuder in elever som inte pratar så mycket visar att de har uppmärksammat att 
talutrymmet är ojämnt fördelat och vill göra något åt det. Eleverna ger talutrymme muntligt 
eller genom blickar. Ett annat sätt att ge talutrymme, som har visat sig i andra boksamtal i 
studien, är att ge talutrymme genom att vara tyst och ge plats för någon annan att ta 
talutrymmet. Bristen på tyst tid har visat sig vara en faktor som gör att talutrymmet i flera av 
grupperna är ojämnt fördelat.  
 
Den första forskningsfrågan som ställdes var "Hur fördelar elever talutrymme mellan 
varandra i ett boksamtal?"Resultatet visar att vissa elever tar mycket talutrymme medan andra 
tar lite. En del elever uppmärksammade att fördelningen av talutrymmet är ojämn och 
försökte att jämna ut det genom att ge talutrymme till de som inte tog det. Det framkommer 
att en elev kan pendla mellan de olika kategorierna. Samma elev kan vid ett tillfälle ta 
talutrymme, vid ett annat ge talutrymme och senare välja att inte ta det alternativt misslyckas 
med att ta det. Både flickor och pojkar tog mycket talutrymme. Av de elever som inte tog så 
mycket talutrymme var andelen flickor dock något större än andelen pojkar. I flera av 
grupperna var fördelningen av talutrymmet ojämn och alla elever fick inte möjlighet att delta. 
I några grupper var talutrymmet relativt jämnt fördelat. Vad den ojämna fördelningen av 
talutrymmet kan bero på och hur lärare kan arbeta för att jämna ut det kommer att diskuteras i 
diskussionskapitlet.  
 

Elevansvar 
Av analysen har det kunnat konstateras att eleverna i boksamtalen tar ansvar för ett par olika 
saker. De visar ett ansvarstagande för att göra uppgiften som de har blivit tilldelad och ansvar 
för lärande. Exempel på när eleverna inte tar ansvar för varken uppgiften eller sitt lärande har 
också visat sig.  
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Eleverna tar ansvar för att genomföra uppgiften 
Eleverna tar ansvar för att boksamtalet görs, att de följer dagordningen som de fått och att de 
håller sig till ämnet samt har läst angivna sidor och skrivit frågor som de har med sig. I 
exemplet som följer har eleverna precis diskuterat ett svårt ord och har försökt att resonera 
fram ett svar. 
 

E rik : Mm, då har vi nummer två. 
Josefin: Tvåan, disk, ha, diskutera era frågor och sen, aaa, era frågor och citat. Har ni frågor? 
E rik : Ja, jag har frågor! (tittar ner i sina papper) 

 
När det har kommit fram till ett svar säger Erik att de ska gå vidare genom att ta nummer två, 
vilket är ett sätt som visar ett ansvar för uppgiften. Han bedömer att de har kommit fram till 
vad ordet betyder och att då är dags att gå vidare i dagordningen. Josefin läser nästa punkt på 
dagordningen och frågar sedan om alla har frågor. När Josefin frågar om alla har frågor visar 
det ett ansvar för boksamtalet eftersom om de inte har några frågor att diskutera går det inte 
att utföra boksamtalet. Det kan vara ett sätt för henne att strukturera vem som ska börja ställa 
sina frågor. Erik berättar att han har frågor, tittar ner i sina papper och gör sig beredd på att 
läsa sin första fråga. Genom att vara förberedd med frågor och viljan att ställa de visar Erik att 
han har tagit ansvar för boksamtalet. Josefin hade också två frågor med sig men varken Oskar 
eller Melvin, som också deltog i samtalet, hade några frågor. De kom dock på frågor under 
boksamtalets gång som de ställde och resten av gruppen diskuterade. Varför Oskar och 
Melvin inte hade frågor med sig framgick inte men de tog ändå ett ansvar under boksamtalets 
gång att komma på frågor som de kunde diskutera.  
 
I ett annat boksamtal framkom det att eleverna hade läst dagordningen, visste vad de skulle 
göra och kom in på respektive punkt utan att behöva läsa de högt för varandra. I ytterligare ett 
annat boksamtal turades de om att läsa dagordningen. Dessa exempel visar att eleverna tog sig 
an dagordningen på olika sätt men ändå tog ansvar för att följa den.  
 
Eleverna har pratat om en speciell bil och Sebastian vill leta upp en bild på bilen för att visa 
dem andra.   
 

Sebastian: Har ni nån ipad här? 
Lisette och Markus suckar. 
Markus: Vi ska inte hålla på och söka. 
Sebastian: Okej men det e som en terrängbil kan man säg. 

 
Markus säger till Sebastian att de inte ska söka, vilket kan bero på att Markus tror att de inte 
får lov att göra det. Uppgiften är att de ska diskutera frågorna som de har haft med sig och ska 
då inte söka på hur den bilen de diskuterat ser ut. Det kan dock tolkas som att Sebastian har en 
vilja att förklara för dem andra.  
 

Eleverna tar inte ansvar för uppgiften 
Det finns de elever som tar ansvar för att både göra uppgiften och att lära sig och det finns de 
som inte tar ansvar, varken för att uppgiften görs eller för att lära sig något. Ett tydligt 
exempel på en situation där eleverna inte tar ansvar är när Lisette försöker få Markus och 
Sebastian att diskutera men de sitter och skrattar.  
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L isette : Jag tänker inte läsa förrän ni två slutar skratta. 
Sebastian: Okej. 
Markus: Hans skratt smittar. (Markus pekar på Sebastian). 
L isette : Då får Sebastian sluta skratta. 
Markus fortsätter att skratta. 
L isette : Håll för munnen. 
Killarna håller för munnen, men skrattar ändå. 
L isette: Eller sätt ner det i stolen istället. 
Killarna skrattar lite till. 
Sebastian: Okej nu går det bra. Kör! Annars blir det bara mer fnitter. 

 
Istället för att diskutera frågan som Lisette vill sitter Markus och Sebastian och skrattar. 
Sebastian gör ett försök till att lyssna på frågan men avbryter och fortsätter att skratta. Det 
visar att han inte tar ansvar för diskussionen. Markus lägger ansvaret på Sebastian genom att 
säga att han inte kommer att sluta skratta förrän Sebastian gör det, vilket gör att han tar ännu 
mindre ansvar för att diskutera. Utdraget ovan kommer från ett boksamtal som genomfördes 
efter att eleverna läst klart boken. Intresset för att diskutera det lästa kan ha varit lägre vid 
detta samtal, eftersom spänningen kring fortsättningen inte finns kvar och många frågor är 
utredda. Eleverna kan även ha haft svårare att se syftet med att diskutera något som de redan 
har läst klart, alternativt ha upplevt att de var klara med uppgiften eftersom boken var utläst. 
Detta kan ha bidragit till att Sebastian och Markus inte tog samma ansvar för att genomföra 
uppgiften som de gjort vid tidigare samtal. Att vissa elever inte har haft frågor med sig till 
samtalet kan också tolkas som ett bristande ansvar. Det behöver dock inte vara så. Det skulle 
även kunna bero på att de saknar förmåga att komma på frågor till det de har läst. Avsaknaden 
av ansvar hos elever har kunnat ses tydligt i vissa grupper vid vissa tillfällen. Det har dock 
inte varit vanligt förekommande. 
 

Eleverna tar ansvar för sitt och andras lä rande 
I boksamtalen tar eleverna ansvar för sitt eller andras lärande. Att ta ansvar för sitt eget 
lärande innebär att eleverna frågar för att förstå, vilket exempelvis kan vara ett svårt ord. Att 
ta ansvar för andras lärande innebär att eleven förklarar eller förtydligar för sina klasskamrater 
när det är något de inte förstår. Ett exempel på när en elev tar ansvar för sitt eget lärande och 
en annan elev tar ansvar för sina klasskamraters lärande är taget ur boksamtalet med Vera, 
Rebecca och Max. Eleverna diskuterar boken Turk och Ayla och Vera förklarar vad ordet 

 
 
Vera: Varför tror ni att Ayla tjatar om att hon är blatte och Turk är svenne? 
Rebecca: För att hon känner väl sig cool 
Vera: Jag tror att hon gör det för att hon är rädd för att träffa han eftersom hon är, eftersom han är 
svenne och hon är  blatte. 
Max: Jag, jag har inte fattat vad blatte är 
Rebecca: Nej.  
Vera: Rebecca vet du inte heller? 
Rebecca: Nej 
Vera: Ehh men... när man har typ en annan hudfärg och kommer från ett annat land, så kan man 
ofta kalla det för.  
 

När Max uttrycker att han inte har förstått vad blatte är, kan det vara en antydan till en fråga 
eller att någon som vet ska förklara. Rebecca svarar med ett tyst nej som tyder på att hon inte 
heller har förstått. Vera som vet vad ordet betyder förstår Max indirekta fråga. Hon stämmer 
av med Rebecca om hon inte heller förstår ordet eftersom hon sa nej. Efter att Rebecca har 
bekräftat att hon inte har förstått ordet förklarar Vera vad ordet "blatte" betyder.  Max tar i 
den här situationen ansvar för att lära sig eftersom han tar reda på vad ordet betyder.  
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Vera tar ansvar för att Max och Rebecca ska förstå ordet genom att förklara vad det betyder. 
Rebecca visar inte samma ansvarstagande för sitt lärande. Hon säger först inte att hon inte 
förstår vad blatte betyder utan besvarar Veras fråga ändå, utan att egentligen förstå allt som 
frågan innehåller. 
 
I ett annat boksamtal tar Anton upp ett svårt ord. 
 

Anton: Nej, turban 
L ina: Nej men jag vet det.  
Marie: Det är som typ. 
L ina: Det är det man har på huvudet, när man duschar. När man duschar så tar man handduken. 
Nu ska jag demonstrera här jättefint (reser sig upp)  
Anton: men du får ju ställa dig i kameran så att man ser 
L ina: (flyttar på sig så hon syns) Mm, det här är en turban.  
(Anton ger tummen upp till Lina) 
Marie: Jaha, nu vet jag vad en turban är! 
L ina: Man sätter håret såhär och så tar man handduken. Också nu är handduken runt håret och 
mitt hår är blött och så snurrar man upp det. (visar med håret) Så blir det sådär, fast med en 
handduk på. Det är en turban.  
Anton och Marie: Okej 
L ina: Och man sätter upp håret med en turban.  

 
Lina har tidigare i boksamtalet inte deltagit aktivt men när hon hör ordet "turban" och inser att 
hon kan det blir hon ivrig. Hon börjar prata snabbare och ställer sig upp för att visa hur hon 
gör en handduksturban för att Anton och Marie ska förstå. När Lina börjar visa förstår Marie 
direkt. Det kan bero på att hon egentligen vet vad ordet betyder men glömt av det för stunden. 
Det kan också bero på att hon inte har haft ett ord för det och fick det av Lina. Att Anton 
frågar vad ordet betyder är ett sätt att ta ansvar för sitt lärande, eftersom han precis som i Max 
fall (ifrån det förra utdraget), vill förstå vad ordet betyder. 
 

Resultatet visar att det finns elever som tar ansvar för att följa dagordningen och genomföra 
uppgiften som de har tilldelats på bästa möjliga sätt. Det finns de elever som visar ett 
ansvarstagande för sitt lärande genom att ifrågasätta och ställa förtydligande frågor. Ett ansvar 
för klasskamraternas lärande har också kunnat ses i form av förklaringar och förtydliganden 
av ord och händelser. Det har även visat sig att vissa elever vid vissa tillfällen i boksamtalen 
inte tar ansvar för uppgiften. Detta genom att de väljer att prata om annat än vad samtalet ska 
handla om eller att de inte lyssnar på sina klasskamrater. Vad som kan tänkas ligga bakom om 
elever tar ansvar eller inte kommer att diskuteras i diskussionskapitlet. 
 

Intresse för att diskutera den lästa litteraturen  
Intresse är svårt att mäta men genom att analysera kroppsspråk och sätt att ta talutrymme på 
har ett resultat skapats. Tecken på att eleverna är intresserade av att diskutera det lästa eller att 
de inte är det samt att de är intresserade av att förstå det de läser har kunnat identifieras.  
 

Eleverna visar intresse för att diskutera det lästa 
Markus kroppsspråk och sätt att avbryta, kan i utdraget, nedan tolkas som ett intresse för att 
diskutera det lästa. Sebastian vill inte frångå sin tanke och det han vill diskutera. Eleverna 
samtalar om boken Kalle Skavank - Motorsågar i Björkhagen.  
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Sebastian bläddrar i boken och letar efter en av karaktärernas namn för att kunna förklara en sak 
som han inte förstår. 
Markus utbr ister : DU! (Han pekar mot boken flera gånger) 
Sebastian: Vänta... 
Markus: Oh nej va va det jag inte kom ihåg? Det va något jag inte kom ihåg. 
Sebastian: Han! Han! 
Markus: Ah det e han! 
L isette: Han heter Oo... Oscar! 
Markus: Ja han! 
Sebastian: Oscar just det. Hyllen... Hylleqvist? 
L isette : Ah 
Markus: Ah jag tror faktiskt det kan va han. (Spärrar upp ögonen) 
Sebastian: Nej lyssna lyssna...  meh... Markus: För att han har ju randigt ansikte typ 
Sebastian:(pratar snabbt och pekar på dagordningen) Ah men du lyssna här va va det nåt som inte 
hände förstod i boken. Ehm kolla här vad heter han eh eh Tomas och Oscar. Oscar sprang upp i 
skogen 
Markus: Aa 
Sebastian: Och eh Tomas han tog ju motorsågarna och lasta in i en bil bak 
Markus: Mm Mm! (Spärrar upp ögonen och nickar.) 
Sebastian: Och det förstod jag inte riktigt... 

 
När Sebastian vill förklara en sak som han inte förstått kommer Markus på en tanke. Han 
avbryter och visar med sitt kroppsspråk, genom att peka på boken upprepade gånger, att han 
vill säga något. Sebastian hittar en bild på karaktären och Lisette kommer på att han heter 
Oscar. Markus spärrar upp ögonen och berättar att han tror att det är Oscar som är skyldig. 
Sebastian vill fortfarande förklara vad det var han inte förstod. Han pratar snabbt och pekar på 
dagordningen. Sebastian förklarar och Markus nickar och håller med, med uppspärrade ögon. 
Uppspärrade ögon, ivrigt pekande mot boken, snabbt tal och att de avbryter varandra är 
tecken som kan tolkas som att Sebastian och Markus i det här skedet av samtalet är 
intresserade av att diskutera det de har läst. 
 
 
Utdraget nedan kommer från Johan, Paulina och Ylvas boksamtal om boken Anden i glaset. 
Johan håller på att förklara något när han plötsligt kommer på en annan sak. 
 

Johan: Att det är han Christofer som försöker göra något, antagligen bränna ner... skolan... 
Eftersom det antagligen är han som har försökt tre gång... Tredje gången nu. 
Paulina: Mm 
Johan: Men varför? De har ju riv... (höjer rösten och ändrar ansiktsuttryck) Tornet!  
Y lva: Va? (Ylva och Paulina tittar mot väggen dit Johan tittar) 
Johan: Tornet! (Ylva och Paulina vänder sig om och tittar på Johan.) 
Paulina: Vilket torn? Ylva: Nej 
Johan: (snabbt): Tornet var ju kvar där uppe och han kanske gjord experiment på nånting där uppe 
som han inte ville att eh skulle finnas. 

 
Johan avbryter sig själv mitt i 
utan tror att Johan har sett något torn i rummet. Johan pratar snabbt när han förklarar vad han 
har kommit på. Johans ivrighet att berätta vad han kommit på visar att han i detta utdrag har 
ett intresse för att diskutera det han har läst.  
 
Andra exempel som har tolkats som att eleverna är intresserade av att diskutera det lästa är 
när de avbryter varandra eller pratar i mun på varandra. Det kan tyda på att de är ivriga att 
diskutera och inte kan vänta med att säga det de tänker på. Om de inte hade varit intresserade 
av att diskutera det de läst hade de antagligen kunnat vänta på sin tur. Att andra elever inte 
avbryter behöver dock inte betyda att de inte är intresserade, utan de kan vara bättre på att 



22 
 

lyssna in kompisen och vänta på sin tur. Detta visades tydligt i ett boksamtal när Saga 
berättade något och Hanna uppmuntrade henne att fortsätta, alternativt visade att hon höll 

ratat klart svarade 
Hanna med att förklara hur hon hade förstått händelsen. På så sätt visar Hanna att hon är 
intresserad av att veta vad Saga har att säga. Ett annat exempel är när Robin gör sig redo för 
att läsa nästa fråga och Wilmer avbryter genom att g bara 

r på ett intresse för diskussionen eftersom Wilmer vill diskutera frågan 
lite till innan de går vidare. 
 

Eleverna visar inte intresse för att diskutera det lästa 
I ett av boksamtalen, där boken Kalle Skavank - Motorsågar i Björkhagen diskuteras, visar 
Markus och Sebastian tecken på att inte vara intresserade. Detta genom att inte lyssna på 
Lisette som läser frågan. 
 

L isette: (läser frågan) På vilket sätt märks det på Elsa och Sixten att de var skyldiga? 
Markus och Sebastian skrattar och lyssnar inte. 
L isette: Ska jag läsa den igen? 
Sebastian: Ja, ja.  
Lisette läser frågan igen, långsammare.  

 
Istället för att diskutera med Lisette sitter de och skrattar, vilket kan vara ett tecken på att de 
inte är intresserad av att diskutera. Att de inte lyssnar på vad Lisette säger är också ett tecken 
på att de inte är intresserade. Lisette frågar om hon ska läsa frågan igen eftersom hon ser och 
hör att killarna inte är med i diskussionen. Andra tecken som tolkats som ointresse har varit 
tystnad, titta i taket, börja prata om något helt annat och spegla sig i kameran.  
 
Olika tecken som visar att en elev kan vara ointresserad av att diskutera det lästa har 
presenterats ovan. Det kan se ut som att en elev inte är intresserad eller lyssnar på diskussion 
men det behöver inte betyda att den inte är intresserad. Ett sådant exempel följer i utdraget 
nedan där boken Anges Cecilia - en sällsam historia diskuteras. Sofie har suttit tyst under en 
längre stund, pillat med sina naglar och inte verkat vara intresserad av att delta i boksamtalet. 
Sedan händer detta: 

 
Fiona: De tror väl att Nora är så liten att hon inte förstår vad som har hänt och hon tror bara att de 
kommer tillbaka. 
Sofie: Aa. 
Fiona: Eller att hon hade blivit jätteledsen och gråtit i flera dagar.  
Sofie: Aa (pillar med naglarna under hela den här diskussionen) eller så har de inte fattat att de 
egentligen är döda så aa, mamma när kommer du.  

 
Sofie har sett ointresserad ut men har i själva verket lyssnat på hela diskussionen och kommer 
nu med en kommentar samtidigt som hon fortsätter att titta på sina naglar. Att inte titta på den 
som pratar och inte delta i diskussionen tolkas som ett ointresse men behöver inte betyda det, 
vilket framgår ur den här situationen. Vid ett flertal tillfällen har eleverna sett ointresserade ut 
och sedan kommit med en kommentar. Det är svårt att avgöra om en elev är intresserad eller 
inte av att diskutera i boksamtalen eftersom eleverna har visat tecken som kan tolkas som 
ointresse men har sedan deltagit i diskussionen. Det kan vara deras sätt att lyssna på och 
fundera över vad som sägs.  
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Eleverna visar intresse för att förstå det lästa 
I följande utdrag förklarar Ylva en sak som hon tyckte var konstig i boken Anden i glaset. 
Johan förstår inte riktigt när i boken händelsen utspelar sig. Han ställer flera frågor för att 
förstå. 
 

Y lva: Nej men asså när hon skulle hämta mat för att de skulle äta så tog det... alltså jättemånga 
sidor och sen ehm och sen kom de tillbaka och då va hon borta 
Johan: Eh nej menar du där i början där när strömmen gick? Eller vad eller... 
Y lva: Ja 
Johan: Eller menar du när de ska hämta popcorn? 
Y lva: Ja när de ska eller nej när de ska hämta mat asså. 
Johan: Menar du då när ehm när hon typ ska ge vatten till Rost med eller? 
Y lva: Ja 
Paulina: Ja då när hon gav köttbullar till han 
Y lva: Ja då tog det jättelång tid 

 
Johan, Ylva och Paulina hjälps åt att förtydliga för att alla ska veta vilken händelse i boken 
som Ylva pratar om. Johan visar här ett intresse för att förstå vad Ylva pratar om så att han 
kan vara med och diskutera. Han hade kunnat låta det gå förbi utan att förstå, men då hade 
han troligen inte kunnat delta i diskussionen. Ett exempel från ett annat boksamtal är när Lina 
avbryter för att hon inte förstår hur karaktären i boken kunde gå genom isen. Boken som 
diskuteras är Du och jag.  
 

Anton: Så föll hon ner med ena benet. 
L ina: Men asså, jag fattar inte. För de var ju i en pulkabacke.  
Marie och Anton: Aaa 
Marie: Sen gick de ju.  Anton: Och så var. L ina: Var det en sjö där? 
Anton: Ja och en å. 
L ina: Ahaa 
Anton: Nej sen så, sen så kände hon inte det var kallt förrän hon kom upp ur det, för att hon blev 
så rädd 
L ina: Mm 
Anton; Ja, det stod det i boken om ni har läst. 
Marie: Ja. 
Anton: Aa 
L ina: Så hon trodde hon va tuff som gick genom isen? 
Anton: Aa 
 

Lina förstår inte riktigt hur miljön såg ut runt omkring pulkabacken. Likt Johan i det andra 
samtalet kunde hon ha låtit bli att fråga, men hon var intresserad av att förstå. När Lina har 
förstått fortsätter diskussionen och Lina bidrar genom att fråga om karaktären i boken trodde 
hon va tuff som gick genom isen. Antons uttalande om att det stod i boken och ifrågasättandet 
om Lina hade läst är lite olyckligt, eftersom det finns en risk att det hämmar Lina från att 
fråga igen. Det är viktigt att en elev frågar när den inte förstår för att kunna delta i lärandet på 
bästa sätt. I detta fall handlar det om ett boksamtal och att förstå för att kunna delta i en 
diskussion, men det kan jämföras med när en elev inte förstår något i matematikboken och 
inte kan räkna vidare om den inte förstår. 
 
Den tredje frågeställningen som ställdes var "Hur skiljer sig elevers visade intresse för att 
diskutera den lästa litteraturen i ett boksamtal?". Resultatet visar att elevers visade intresse för 
att diskutera den lästa litteraturen skiljer sig åt. De visar ett intresse genom att prata i mun på 
varandra, avbryta varandra och använda kroppsspråket. De visar också ett intresse genom att 
vilja förstå och hjälpa varandra att förstå den lästa litteraturen. En del elever visar vid vissa 
tillfällen ett bristande intresse för att diskutera, genom bland annat att skratta eller göra något 
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annat. Det kan dock se ut som att vissa elever inte är intresserade men faktiskt är det. Vilket 
intresse eleverna visar skiljer sig från boksamtal till boksamtal men även mellan olika delar av 
samtalet. I ett boksamtal kan samma elev ena stunden visa intresse för att diskutera för att 
senare inte visa intresse för att diskutera. Det framkommer även att när en elev har varit 
exalterad och vill diskutera något har de andra också visat intresse för diskussionen. På 
samma sätt har flera elever börjat göra annat om en elev gjort det. Varför vissa elever visar ett 
bristande intresse för att diskutera det lästa kommer att tas upp i diskussionskapitlet.  
 
7. Diskussion 
Diskussionen inleds med en metoddiskussion där metodens tillförlitlighet diskuteras. Det följs 
av en resultatdiskussion där resultatet diskuteras i förhållande till tidigare forskning för att 
skapa en djupare förståelse för vilka dilemman som finns i boksamtal. 
 
Metoddiskussion 
Boksamtalsgrupperna till den här studien skapades utifrån elevernas önskemål om vilka 
böcker de ville läsa. Med facit i hand var detta tillvägagångssätt inte bra för alla elever, 
eftersom vissa elever inte fick komma till tals utan blev avbrutna av de andra 
gruppmedlemmarna. Om grupperna hade skapats med elevernas benägenhet att ta sig an 
talutrymmet i åtanke, hade det förmodligen sett annorlunda ut. Genom att skapa grupper 
utifrån elevernas önskemål synliggjordes dock elevernas sätt att ta sig an talutrymmet på ett 
sätt som kanske inte hade blivit synligt i lärarskapande grupper. Det kan således ha gett goda 
resultat för studien. Det faktum att grupperna skapades efter elevernas bokönskemål kan även 
har påverkat undersökningen av elevernas intresse för att diskutera den lästa litteraturen. Om 
eleverna hade grupperats utifrån andra aspekter och tilldelats en bok de inte hade önskat hade 
de kanske inte visat samma intresse för att diskutera det de hade läst.  
 
Bristen på rum för alla grupper gjorde att eleverna inte fick optimala förutsättningar för att 
genomföra boksamtalet ostört. Några grupper fick exempelvis sitta i korridoren vilket gjorde 
att de emellanåt stördes av andra som gick förbi. Det gjorde också att elevernas röster inte 
hördes lika bra eftersom de stundvis överröstades av buller eller annat oljud. Användning av 
en separat mikrofon som placerats nära eleverna hade kunnat förbättra ljudupptagningen. 
Bristen på rum är svår att lösa. En uppdelning av boksamtalet hade dock kunnat göras där 
endast ett par eller några stycken boksamtal genomfördes samtidigt för att ge eleverna 
optimala förutsättningar att genomföra boksamtalet utan att bli störda. 
 
Det faktum att eleverna filmades under boksamtalet kan ha haft både positiv och negativ 
inverkan på deras insats. Bryman (2014) menar att det finns en risk för en "reaktiv effekt" vid 
observation. Det innebär i den här studien att det finns en risk för att eleverna kan ha ändrat 
sitt beteende för att uppfattas positivt, i vetskapen om att de blir observerade. Att eleverna blir 
filmade kan ha lett till att de tog mer ansvar för uppgiften än vad de annars hade gjort. Det 
kan också ha hämmat upplevelsen och intresset för diskussionen att veta att de blir filmade 
och att någon ska titta på filmen sedan. För en del av eleverna kan det ha varit positivt för att 
de tagit uppgiften på allvar och att lärarna kan se om eleverna inte gör det som förväntats av 
dem. För andra elever kan det ha haft en negativ inverkan då det har varit press att prestera 
eller att det känns som en redovisning. Filmandet skulle dock kunna liknas vid en lärares 
närvaro som också kan påverka elevers ansvarstagande för uppgiften. Filmningens påverkan 
på resultatet är i vilket fall en faktor som gör att resultatet kan ha skiljt sig från verkligheten. 
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Med tanke på att urvalet är relativt litet, endast från två skolor och inte representativt för alla 
Sveriges elever, kan resultatet av studien inte appliceras direkt på andra skolor och elever än 
de som deltagit i studien. Resultatet kan trots det vara intressant för lärare på andra skolor. 
Det är högst troligt att det finns skolor i Sverige som liknar undersökningskolorna för den här 
studien. Även om inte klasserna ser likadana ut kan det finnas lärdom att dra av den här 
studien som har belyst dilemman i boksamtal. Trots att det är specifikt boksamtal som har 
undersökts kan resultatet, särskilt hur elever fördelar talutrymmet mellan sig, vara användbart 
även för genomförandet av andra former av gruppdiskussioner. 
 
Bryman (2014) beskriver en svårighet med att upprepa en kvalitativ studie och få samma 
resultat, eftersom det i studier av människor och samhälle finns så många olika komponenter 
som kan påverka resultatet. Gruppkonstellationer och dagsform är faktorer som kan ha 
påverkat elevernas genomförande av boksamtalen. Därför har boksamtalen sett annorlunda ut 
från gång till gång. Detta gör att resultatet hade kunnat få en annan utgång om studien hade 
genomförts på nytt, även med samma deltagande elever. Även om analysarbetet har 
genomförts grundligt finns det ingen garanti för att andra forskare hade dragit samma 
slutsatser utifrån materialet och kategoriserat resultatet på samma sätt. Det faktum att eleverna 
är kända sedan tidigare och att det finns en relation mellan forskare och elever kan ha lett till 
ett säkrare resultat. Det kan bidra till att eleverna har varit mer bekväma med forskarens 
närvaro i undervisningen och kunnat delta så naturtroget som möjligt. En medvetenhet har 
funnits om risken att väga in andra parametrar än det som kan ses i det filmade materialet, 
eftersom det finns kännedom om eleverna. Detta har dock kunnat undvikas genom att det är 
två personer som har analyserat resultatet och att inte båda har kännedom om eleverna. På så 
sätt har det garanterats att endast det som har visat sig i det inspelade materialet har bidragit 
till resultatet av studien. 
 
I denna studie har talutrymme, ansvar och intresse valts ut som undersökningsområden 
eftersom de skulle kunna vara problematiska. Andra dilemman hade kunnat upptäckas om 
andra parametrar hade undersökts, som exempelvis vad eleverna pratar om eller vilka frågor 
de ställer, vilket hade gjort att resultatet troligtvis sett annorlunda ut. De tre faktorerna 
talutrymme, ansvar och intresse var huvudfokus i analysen men det fanns en öppenhet för att 
upptäcka andra svårigheter eller dilemman. Risk föreligger dock att andra dilemman inte har 
upptäckts eftersom fokus har legat på dessa tre faktorer.  
 

Resultatdiskussion 
Ett intresse för att diskutera det lästa har kunnat ses i boksamtalen, vilket även är det tredje 
steget i läsandets cirkel - respons och reaktion (Chambers, 2011/2014). Chambers 
(2011/2014) anser att lärare bör skapa forum för att diskutera det lästa. Boksamtal som 
genomförts i den här studien kan vara ett sådant forum. Genom att se till att flera elever läser 
samma bok skapas också förutsättningar för att diskutera det lästa, eftersom elever då har 
gemensamma läsupplevelser att diskutera. Denna studie visar dock att eleverna kan behöva 
lärarstöd även i genomförandet av boksamtalen, eftersom inte alla elever får lika stor del av 
talutrymmet.  
 
I denna studies boksamtal har eleverna visat prov på alla tre av Wegerif och Mercers (1996) 
kategorier av tal("Disputational talk", "Cumulative talk" och "Exploratory talk")  
I en del av boksamtalen använde eleverna sig av "Disputantional talk" när de avbröt varandra 
och inte lyssnade på varandra utan ville framföra sin åsikt. I flera av boksamtalen har eleverna 
använt sig av "Cumulative talk", där de har hållit med varandra, nickat och bekräftat varandra. 
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Det kan bero på att eleverna faktiskt tycker lika eller att de har lärt sig att de ska lyssna på 
varandra. Det kan också bero på att eleverna inte har förmågan att ställa utmanande frågor 
som gör att de behöver tänka till och utveckla sina resonemang om det de har läst. För att 
boksamtalens diskussioner ska bli utmanade och lärorika behöver eleverna få möjlighet att 
öva på hur de ska ställa de utmanande frågorna. Det finns en del boksamtal där eleverna har 
använt sig av "Exploratory talk" genom att hjälpas åt att förstå, komma med förslag och 
utmana varandra för att tillsammans kunna föra ett tydligt resonemang. Lärare bör sträva efter 
att alla elever ska använda sig av "Exploratory talk" för att skapa en lärandesituation där 
eleverna utmanas och där alla kan delta i diskussionen.  
 
Hur lärare ska förhålla sig till olika roller i boksamtalet är ett dilemma. I den här studien hade 
eleverna inga bestämda roller. Trots det fanns det elever som tog en tydlig ledarroll och som 
disponerade en stor del av talutrymmet, vilket ledde till att andra elever inte fick tillräckligt 
med talutrymme. I Malchow Lloyds (2006) studie kunde det dock konstateras att vissa elever 
gick till överdrift i sin roll och vissa utsedda samtalsledare blev auktoritära. Hur rollerna 
fördelas är viktigt för att alla elever ska få komma till tals. För att läraren ska kunna ge 
eleverna rätt roller krävs en god kännedom om eleverna i klassen och deras benägenhet att ta 
och ge talutrymme. Om läraren väljer "rätt" elev till att vara samtalsledare skulle det kunna 
jämna ut talutrymmet i boksamtalen, Förslagsvis borde det i de analyserade boksamtalen ha 
varit de som gav talutrymme till sina klasskamrater som skulle ha tilldelats rollen som 
samtalsledare. 
 
Det framkommer att talutrymmet var jämnt fördelat i vissa boksamtalsgrupper, medan det var 
mer ojämnt fördelat i andra. Holden (1993) och Malchow Lloyd (2006) tar upp 
gruppsammansättningen som en viktig faktor för att talutrymmet ska kunna fördelas jämnt. 
Författarna till de båda studierna menar att hur grupper är uppbyggda påverkar diskussionens 
djup och hur kritiska elever är i sina resonemang. Gruppsammansättningen är således inte 
bara viktig för att alla elever ska få ta del av talutrymmet utan även för kvalitén på 
diskussionerna i boksamtalet. Applegate och DeKonty Applegate (2010) har dessutom visat i 
sin studie att det finns ett samband mellan elevers benägenhet att gå på djupet i texter och 
deras motivation till att läsa. En väl sammansatt grupp kan utifrån det resultatet också skapa 
möjlighet för att eleverna blir mer motiverade till att läsa. 
 
I de undersökta boksamtalen fanns en tendens till att flickorna hade svårare att ta talutrymme 
än pojkarna eller valde att inte ta det i lika stor utsträckning. Det framkommer även av Holden 
(1993) och Malchow Lloyd (2006) studier där de beskriver att pojkar överlag tar mer 
talutrymme än flickor i klassrummet. I Malchow Lloyds (2006) studie framkommer det att 
flickorna hade svårare att ta talutrymme än pojkarna. Skillnaden mellan hur flickor och pojkar 
tar sig an talutrymme är något som lärare bör veta om och kunna ta hänsyn till såväl i 
klassrumsdiskussioner som i indelning av grupper till gruppdiskussioner. Både Holden (1993) 
och Malchow Lloyd (2006) beskriver gruppsamtal som ett forum där flickor kan ta mer 
talutrymme än i klassrummet. Hur lärare bör förhålla sig till flickors och pojkars talutrymme 
är ett dilemma. Att sätta flickor i en grupp och pojkar i en grupp kan ses som en enkel lösning 
men det inte går att generalisera på det viset. Lärare bör vara medvetna om att även pojkar 
kan ha svårigheter med att ta talutrymme och att även flickor kan ta över mycket av 
talutrymmet. Det har visat sig i analysen av boksamtalen.  
 
I flera av boksamtalen visade det sig att de "tysta" eleverna tog mer talutrymme vid frågor 
som rörde det som de kunde relatera till. Det skulle kunna bero på att de upplevde att de andra 
frågorna kändes som ett förhör. Både Eriksson Barajas (2012) och Chambers (2011/2014) 
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betonar att frågor i ett boksamtal inte bör vara av en förhörande karaktär, det vill säga frågor 
om innehållet eller varför något sker. De frågor som rör elevernas egna erfarenheter och 
åsikter vet de att det bara är de själva som kan svaret på. De kan alltså inte svara fel på dessa 
frågor och kanske därför väljer att ta mer talutrymme i diskussionen av dessa. En orsak till att 
elever inte vågar prata kan enligt lärare i Bosackis et al. (2011) studie vara att de var rädda att 
säga fel. Detta är ett dilemma som lärare behöver ta hänsyn till. Å ena sidan bör kanske inte 
frågorna begränsas till att handla om elevernas känslor och upplevelser. Det kan finnas andra 
parametrar som kan vara intressanta att diskutera. Å andra sidan är det viktigt att alla elever 
känner att de kan ta del av talutrymmet och då kan en väg till högre deltagande vara att ställa 
fler frågor som ligger eleverna nära och som inte upplevs som förhörsfrågor. Lärares skilda 
syften med boksamtal är ett dilemma som Chambers (2011/2014) har tagit upp tidigare. Är 
det läsupplevelser som ska vara i fokus eller är det läsförståelsen och det bakomliggande 
budskapet i boken som är viktigast? Lärare kan behöva klargöra huvudsyftet med boksamtalet 
både för sig själva och för sina elever.  
 
Eleverna i den här studien hade i uppgift att ta med egna frågor för att de skulle ha inflytande 
över innehållet i samtalet. Att elever har med sig egna frågor till boksamtalet är något som 
Malchow Lloyd (2006) föreslår och menar att det kan leda till en jämnare fördelning av 
talutrymmet. Eftersom inte alla elever i den här studien hade tagit med egna frågor ledde detta 
inte till att talutrymmet blev jämnt fördelat, snarare tvärt om. I vissa grupper var det just de 
eleverna som undvek att ta talutrymme som inte hade med sig några frågor. Detta ledde till att 
de eleverna pratade mindre. Om alla elever hade tagit med sig frågor hade det kunnat leda till 
en jämnare fördelning av talutrymmet. Frågan om varför vissa elever inte har förberett sig 
tillräckligt för boksamtalet genom att läsa, skriva upp svåra ord och ställa frågor har väckts. 
Det skulle kunna bero på att dessa elever inte tar ansvar för att genomföra uppgiften, 
alternativt är uppgiften att skriva egna frågor till det lästa för svår för dessa elever. Det skulle 
också kunna bero på att de är rädda för att frågorna de ställer ska dömas ut av de andra 
gruppmedlemmarna som dåliga eller felaktiga. Att eleverna skriver egna frågor till boken kan 
alltså påverka fördelningen av talutrymmet både negativt och positivt och det är ännu ett 
dilemma som lärare kan behöva fundera kring. En lösning skulle kunna vara att eleverna får 
skriva frågorna i skolan med stöd av lärare. På så sätt kan alla elever bidra med frågor i 
samtalet. 
 
Det har visat sig flera gånger i boksamtalet att elever har tagit ansvar för att följa 
dagordningen och se till att gruppen håller sig till uppgiften. Detta är vad Bacon (1991) 
benämner som elever som "hålls ansvariga". Det var också så som eleverna i Söderströms 
studie (2006) såg på elevansvar, att det handlar om att följa regler och göra uppgifter som 
läraren har bestämt. Lärarna i Söderströms studie önskade dock att eleverna även tog ansvar 
för sitt lärande. I boksamtalen i denna studie visar flera av eleverna att de tar ansvar för sitt 
eget och andras lärande, genom att ställa frågor för att förstå och förklara för de andra. Elever 
som tar ansvar för sitt lärande menar Bacon (1991) "är ansvariga". Upptill finns det elever 
som stundvis inte tar något ansvar för att genomföra uppgiften, utan fokuserar på något annat. 
Bacon (1991) framhåller att det krävs en "inre motivation" för att ta ansvar för sitt lärande. De 
elever som visar ett intresse för att förstå det de läser har en "inre motivation" för att förstå 
och har därmed förutsättningen till att ta ansvar för sitt lärande. Varför inte alla elever tar 
ansvar för sitt lärande kan alltså ha med ett bristande intresse att göra och avsaknaden av "inre 
motivation" för uppgiften. Det är svårt att skapa uppgifter som intresserar alla elever och ger 
en "inre motivation". Enligt Bengtsson och Göranssons (2016) litteraturstudie kan diskussion 
av det lästa skapa intresse och motivation för läsning, men det betyder inte att det fungerar för 
alla elever. Olika uppgifter till alla elever är tidskrävande och när det gäller samtal krävs 
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någon form av gemensam uppgift för att eleverna ska kunna diskutera tillsammans. Elevers 
skilda intressen är ett dilemma som lärare är vana vid att brottas med men som är nog så svårt 
ändå och som behöver beaktas även i arbetet med boksamtal.  
 
Hur lärare ska förhålla sig till elevers ansvarstagande är, som framkommer ovan, ett dilemma. 
I Söderströms (2006) studie framkommer det att eleverna ansåg att elevansvar innebar att ta 
ansvar för uppgifterna. Det är naturligtvis bra om eleverna tar ansvar för uppgifterna eftersom 
det är en avgörande faktor för att de ska lära sig något. Elever som tar ansvar för sitt lärande i 
boksamtalet har dock mer att vinna och kan lära sig mer än de elever som endast genomför 
uppgiften. Lärare som har problem med elever som inte tar ansvar för sina uppgifter kan tycka 
att vägen till att elever tar ansvar för sitt lärande är lång. En orsak till att vissa elever inte tog 
ansvar i boksamtalen kan vara att de inte förstod syftet med uppgiften. Elever i Söderströms 
studie (2006) uppgav att de inte tog ansvar för att de hade svårt att se meningen med 
uppgifterna de fick. Ett tydliggörande av målen i läroplanen som ligger till grund för 
boksamtalen kan behövas och en motivering till varför det är viktigt att läsa och diskutera det 
lästa. Detta kan vara ett sätt som gör att fler elever tar ansvar för sitt lärande. Ett samtal om 
vad ansvar är och att läraren önskar att eleverna tar ansvar för sitt lärande skulle också kunna 
leda till att eleverna tar ett större ansvar för sitt lärande. Detta med bakgrund i att det 
framkommer av Söderströms (2006) studie att lärare och elevers syn på elevansvar skiljde sig 
i det faktum att lärarna önskade att eleverna skulle ta ansvar för sitt lärande utöver att 
genomföra uppgifterna. 
 
Flera exempel på elever som visar intresse för att förstå det de har läst har kunnat ses i 
boksamtalen. Det kan dock vara så att det sitter elever som har frågor och ett intresse för att 
förstå men som inte vågar fråga. Även detta går att koppla till elevers rädsla för att göra fel 
som Bosacki et al. (2011) tar upp. Detta visar även Hagenauer och Haschers (2011) studie. 
Där framkommer det att en anledning till att elever inte är intresserade av att lära sig är att de 
tycker att de saknar kompetens. Det kan således vara så att eleverna saknar intresse av att 
förstå eftersom de upplever att de inte har kompetens nog att förstå. Elever som är saknar 
intresserade kan behöva lärarstöd för att de ska känna att de klarar av uppgiften. Det skulle 
kunna ändra deras inställning till boksamtalet och öka deras intresse för att diskutera det lästa. 
Att elever inte vågar fråga eller har en rädsla för att göra fel är ett dilemma. För att fler elever 
ska våga ställa frågan och följa sitt intresse bör lärare arbeta med värdegrunden i klassen och 
tillsammans med sina elever skapar en tillåtande miljö. Tovli (2014) undersökte i sin studie 
elever i lässvårigheter som deltog i läsaktiviteter, däribland diskussioner av det lästa. Efter 
studien upplevde eleverna inte samma misslyckande i samband med läsning som de hade gjort 
tidigare. Diskussioner av det lästa skulle därmed på sikt kunna göra att de elever som 
upplever att de saknar kompetens får bättre självförtroende i läsningen. 
 
I Pittman och Honchells studie (2014) framkommer det att elever i lässvårigheter som delog i 
litteraturdiskussionsgrupper fick ett ökat intresse för läsning samt en ökad förståelse för det de 
hade läst. Med bakgrund i detta kan elever som är intresserade av att diskutera, förstå det de 
har läst och som ges möjlighet till att göra detta i ett boksamtal, utveckla ett större intresse för 
läsning som aktivitet. De elever som inte visar sig vara intresserade av att diskutera och förstå 
det de har läst är den stora utmaningen. Enligt Pittman och Honchells studie gick det att vända 
trenden. Elever som tidigare uppgett att de inte tyckte om att läsa uppgav efteråt att de gillade 
att läsa. 
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8. Slutsats 
Syftet med studien är att undersöka vilka dilemman som lärare kan stöta på i genomförandet 
av boksamtal och hur de kan förebygga dessa. Slutsatsen är att en ojämn fördelning av 
talutrymme i boksamtal för med sig flera dilemman för lärare. En noga övervägd 
gruppsammansättning och ett grundligt värdegrundsarbete kan vara två viktiga delar för att 
alla elever ska få ta del av talutrymmet. Lärare bör också inkludera eleverna i en diskussion 
kring dilemman i boksamtal. Elever kan komma med förslag på lösningar men också bidra 
med en jämnare fördelning av talutrymmet genom att vara medvetna om hur talutrymmet 
fördelas. På samma sätt kan elever inkluderas i diskussionen om ansvar för lärande för att 
medvetandegöra vad som förväntas av dem, vilket skulle kunna leda till att de väljer att ta ett 
större ansvar. Tydliggörande av mål och syfte med uppgiften har tagits upp som något lärare 
kan göra för att elever ska skapa en "inre motivation" och ett intresse för boksamtalet och på 
så sätt ta ansvar för uppgiften. Lärarstöd och ett undvikande av förhörsfrågor för att eleverna 
ska känna sig mer kompetenta kan leda till att elevernas intresse för att diskutera det lästa 
ökar. Lärare bör dock vara medvetna om att boksamtal inte passar alla elever och arbetssätten 
bör varieras för att passa alla elevers intresse. 
 
Talutrymmet har visat sig vara det största dilemmat som lärare ställs inför i arbetet med 
boksamtal. Därför bör detta undersökas vidare för att ta reda på hur en jämnare fördelning av 
talutrymmet i boksamtal kan skapas. För att säkerställa resultatet från denna studie behöver en 
större studie med boksamtal i fler klasser genomföras. Detta för att resultatet ska kunna 
appliceras i fler klasser. Intervjuer av lärare och elever kring deras syn på fördelning av 
talutrymme i boksamtal hade också varit betydande för forskningsområdet och en fortsatt 
utveckling av arbetet med boksamtal.   
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10. Bilagor 

Bilaga 1 - Boktitlar som ingått i boksamtalen 
 

Agnes Cecilia - En sällsam historia av Maria Gripe 
Anden i glaset av Ewa Christina Johansson  
Du & Jag av Katarina von Bredow 
Förvandlad av Mårten Melin 
Kalle Skavank Motorsågar i Björkhagen av Petrus Dahlin  
Kalle Skavank - Tavlan i tallkrogen av Petrus Dahlin 
Kärlekspizzan av Johan Rundberg 
Turk och Ayla av Niklas Korg 
  



34 
 

Bilaga 2 - Boksamtalsstruktur 1 
 

Boksamtal 
Ni har nu läst ett stycke ur er bok och har med er några frågor. För att 
hjälpa er att komma ihåg vad ni ska göra under boksamtalet kommer 
några punkter. Gör punkterna i ordning. (Det ni ska lägga mest tid på 
är punkt 2.) 

1. Var det någon som hände i boken som ni inte förstod? Något 
svårt ord? Hjälps åt att förklara så alla förstår.  

2. Diskutera alla era frågor! Tänk på att alla ska få prata och ställa 
sina frågor. 

3. Om ni har tid över - Diskutera frågorna ni har fått av mig.  
4. Avsluta med att diskutera hur ni tyckte det gick. Var det 

lätt/svårt? Har ni några tips till de andra grupperna för att få en 
bra diskussion? 

5. Fortsätt att läsa i boken.  
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Bilaga 3 - Boksamtalsstruktur 2 
 

Boksamtal 

 Var det något som hände i boken som ni inte 

förstod? Hjälps åt att förklara. 

 

 Var det några ord som ni inte förstod? Hjälps åt att 

förklara. Om det är något ord som ingen förstår kan 

ni fråga Louice när hon kommer förbi. Fortsätt så 

länge. 

 

 Ställ era egna frågor till boken och diskutera dem.  

 

 Om ni blir klara diskuterar ni de frågor som jag har 

ställt till boken.  

 

Om ni blir klara med det läser ni vidare i boken. Turas 
om att läsa högt för varandra i gruppen som vi gjorde 
sist. 
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