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Sammanfattning 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka boksamtalets betydelse för elevens 

utveckling i läsförståelse. De tre frågeställningar som låg till grund för studien är; Hur 

boksamtal kan utformas? På vilket sätt främjar boksamtal elevens läsförståelse? och Hur kan 

boksamtal hjälpa eleven att utvecklas till en aktiv läsare? För att få svar på dessa 

frågeställningar valde jag att lyfta fram fem forskares syn och tankar kring boksamtals 

betydelse för utvecklingen av elevers läsförståelse. Resultatet av studien visar att boksamtal 

kan utformas på olika sätt. I samtalet får eleverna delge sina tankar med varandra och ta in 

andras åsikter. Genom att sätta ord på sina tankar blir de mer medveten om vad de tänker. Att 

höra vad andra tänker utmanar även var och ens tankegångar. Stödet från kamraterna och 

läraren stärker eleverna att stå på egna ben i sin självständiga läsning. Av resultatet framgår 

att boksamtalet dessutom utvecklar elevernas personlighetsutveckling.  
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1. Inledning 
 

I dagens samhälle har språket en grundläggande betydelse för lärande. Språket ger oss 

människor möjligheter att lära oss nya begrepp och se sammanhang. Det ger oss även en 

möjlighet till att bättre förstå vår omvärld och ökar vår förmåga till kritisk granskning och 

reflektion. Det är viktigt både för individen och för samhället att erövra goda språkkunskaper 

och det är skolans uppgift att ge eleverna kunskaper i att hantera språket både skriftligt och 

muntligt.  

 

Rapporter om den svenska skolan visar alarmerande siffror på att allt för många elever i 

grundskolan går ut utan fullständiga betyg. En bidragande faktor till detta är elevernas låga 

kunskaper i läsförståelse. Denna förmåga är avgörande både i grundskolan och i fortsatta 

studier. En av de internationella studierna är PIRLS 2006, som undersöker elevers läsförmåga, 

visar ett försämrat resultat hos svenska elever gentemot tidigare studier (Skolverket 2010). 

Alla ämnen i skolan påverkas av elevernas läsförståelse, eftersom det är genom text som 

elever till största del möter faktakunskap. Därav anses det viktigt att alla lärare arbetar aktivt 

med läsförståelsen i sin undervisning. 

 

En avgörande faktor för elevernas goda läsförståelse anses vara lärarens kompetens, 

engagemang och aktiva undervisning inom läsning. Detta arbete bör starta redan i förskolan 

och att det sedan finns en medveten progression genom hela grundskolan, för att utveckla, 

fördjupa och utmana elevernas kunskaper. Enligt Ingvar Lundberg (2010), som forskat länge 

om läsning, är läsförståelsen ”nyckeln” till kunskap. Skolan måste hjälpa eleverna till att bli 

reflekterande, kritiskt granskande och aktiva läsare. 

Det är många faktorer som spelar in och påverkar elevens utveckling av läsförståelse. Dels 

lärarens roll och förmågan till att skapa ett gott klassrumsklimat, inspirera till läsning och 

metodval. Dels handlar det om elevens förkunskaper i form av flyt i läsningen, ordförråd och 

omvärldskunskap. Elever behöver en god läsförmåga för att kunna läsa, förstå och använda 

texter. Ett av många arbetssätt för att utveckla elevers läsförståelse är att arbeta med 

boksamtal. 
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Min studie tar sin utgångspunkt i funderingar jag fått under min lärarutbildning och frågor 

som uppstått under de perioder när jag varit ute på praktik. Som blivande lärare känns det 

angeläget att få en fördjupad kunskap om hur undervisningen i läsförståelse genomförs på 

bästa sätt och specifikt då boksamtalets betydelse för utvecklingen av läsförståelsen.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad den aktuella forskningen anser när det 

gäller boksamtalets betydelse för att utveckla elevens läsförståelse. Följande frågeställningar 

ligger till grund för denna studie: 

 

• Hur kan boksamtal utformas? 

• På vilket sätt främjar boksamtal elevens läsförståelse? 

• Hur kan boksamtal hjälpa eleven att utvecklas till en aktiv läsare? 

 

2. Metod   
 

Jag beskriver i avsnittet nedan hur jag valde metod till denna studie och hur jag genomförde 

den. Här presenteras även avgränsningar som gjorts och studiens tillförlitlighet. 

 

2.1 Val av metod  
 

Anledningen till att jag valde att göra en litteraturstudie var att jag, som blivande lärare, ville 

få en fördjupad kunskap och ett bredare perspektiv på läsförståelse i allmänhet och boksamtal 

i synnerhet. Jag ville även få förståelse och insikt i det breda forskningsläget kring detta och 

få en överblick över boksamtal som metod. Jag har valt att läsa litteratur av flera forskare, 

vilka genomfört studier ute på fältet bland barn och ungdomar.  
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Jarl Backman (2008) menar att en central del av vetenskaplig verksamhet är att gå igenom 

litteratur, tidigare forskning och resultat av den. Han menar även att granskning av tidigare 

forskning passar särskilt väl i utbildningssammanhang. Denna granskning redogör för den 

samlade vetenskapliga kunskapen samtidigt som den utgör ett lärande- och kunskapsmaterial.  

 

Denna litteraturstudie är en kvalitativ studie. Alan Bryman (2002) pekar på att en kvalitativ 

metod ger uttryck för förändring och utveckling över tid och ger en god förståelse för åsikter 

och värderingar i det undersökta sammanhanget. Den kvantitativa metoden beskriver 

resultatet med hjälp av t.ex. siffror och statistik och ger en mer statisk bild av verkligheten. 

Mitt intresse ligger inte i att mäta och generalisera, vilket gjorde det naturligt för mig att välja 

en kvalitativ metod.     

 

2.2 Genomförande 
 

I ett inledande skede av min litteraturstudie började jag att söka efter forskning och litteratur 

inom området läsning och läsförståelse. Jag sökte efter litteratur på bibliotek och efter artiklar 

i databasen ERIC, som är inriktad på pedagogik. Det var inte svårt att finna material, då det 

finns en stor mängd forskning och litteratur som behandlar detta område. Efter denna 

inledande sökning då jag läste med ett brett perspektiv kring läsning och läsförståelse 

smalnade jag av mitt sökande och fokuserade på material om boksamtal. De svårigheter jag 

stött på under arbetets gång har handlat om den stora mängd litteratur som finns inom detta 

område. Jag har funderat kring urval av litteratur många gånger under arbetsprocessen, då det 

till en början var svårt att välja ut vilken litteratur som var den mest användbara. Jag har 

fokuserat på mina frågeställningar när jag gjort mitt val och på så sätt kommit fram till en 

rimlig avgränsning. De fem forskarna som presenteras i resultatet ansåg jag kunna ge en 

tydlig överblick över boksamtal som metod.  

 

I bakgrunden i denna studie har jag valt att beskriva vad god läsförståelse är och vad som 

utmärker en aktiv läsare. Detta för att jag sedan i diskussionen ska kunna visa om boksamtalet 

utvecklar elevernas läsförståelse och möjlighet till att bli aktiva läsare. 
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I texten i denna studie har jag, för att göra det tydligt för läsaren, valt att benämna läraren som 

hon, och eleven som han. Jag valde hon eftersom jag själv är kvinna. Anledningen till att 

eleven benämns som han är för att en skillnad ska synas i texten, vilket minskar risken för 

läsaren att blanda ihop eleven och läraren.  

 

2.3 Avgränsningar 
 

För att kunna koncentrera arbetet på syftet och svara på de tre frågeställningarna i studien så 

har vissa avgränsningar gjorts. Dessa avgränsningar var nödvändiga för att möjliggöra en väl 

genomarbetad litteraturstudie och med tanke på den begränsade tiden. Jag valde att fokusera 

på aktuell forskning och litteratur inom de senaste tio åren. Jag gjorde dock ett undantag och 

valde att lyfta fram Aidan Chambers bok från 1994, då jag anser att den är central när det 

gäller boksamtal. En annan avgränsning var årskurserna. Eftersom jag själv studerar till 

tidigarelärare fokuserar denna studie på dessa åldrar. Detta gjorde att litteratur jag läst föll 

bort, som t.ex. Gunilla Molloy (2003) som skriver om boksamtal i årskurs 7-9 och Maria 

Ulfgard (2002) som fokuserar på tonårsflickors läsning. Jag är väl medveten om att detta 

arbete bara är en del av en större helhet då det finns oerhört mycket att fördjupa sig i när det 

gäller läsförståelse och boksamtal. 

 

2.4 Studiens tillförlitlighet 
 

Denna litteraturstudie ger en glimt av hur boksamtal kan utformas och hur boksamtal kan 

främja elevers läsförståelse och möjlighet att bli aktiva läsare. Den lyfter bara fram fem 

forskares bild av hur boksamtal kan se ut och varför det är ett bra arbetssätt. Bland denna 

stora mängd forskare som arbetar med detta område är fem forskares röster en liten mängd 

och därför är det en svaghet i denna litteraturstudie. På grund av begränsade språkkunskaper 

och den begränsade tiden så är forskarna svensk- eller engelskspråkiga. Det är därför viktigt 

att påpeka att denna litteraturstudie ska ses som en del av en helhet.  
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3. Bakgrund 

 

3.1 Svenska elevers läsförmåga 
 

Sverige har under de senaste decennierna deltagit i internationella studier som undersöker 

elevers läsförmåga. Det är dels PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) och 

dels PISA (Programme for International Student Assessment). Skolverket har även gjort 

utvärderingar av elevers läsförmåga och dessa utvärderingar visar att under perioden 1992-

2003 har läsförmågan hos svenska elever sjunkit (Skolverket, 2004). Även Barbro Westlund 

(2009) och Monica Reichenberg (2008) pekar på att studier visar att det skett en tillbakagång i 

läsförmågan hos svenska elever och då även efter 2003. I PIRLS studien som utvärderar 

tioåringars läsförmåga, med fokus på läsförståelse, lyckades Sverige 2001 bra. När studien 

genomfördes 2006 visade resultatet att i ett internationellt perspektiv hade svenska elever en 

god läsförmåga men resultatet var försämrat i jämförelse med 2001. Likaså visar 

undersökningen PISA, som studerar 15-åringars läsning, att svenska elevers läsförmåga 

sjunker. Denna undersökning genomfördes första gången 2000 och har sedan återkommit var 

tredje år. Studien visar även att de svagaste läsarna blir allt sämre och antalet starka läsare 

minskar. Sverige är inte det enda land som försämrat sina resultat.  

När det gäller färdigheter i läsning och skrivning presterar pojkar och flickor olika. Som 

grupp presterar pojkar sämre i ämnet svenska än vad flickor göra. Detta är inte bara ett 

individuellt problem utan även ett jämställdhetsproblem. Den nuvarande regeringen tar upp 

detta i sitt betänkande gällande jämställdhet i skolan (SOU 2010:99). För att kunna prestera 

väl i skolan måste man ha goda läsfärdigheter. Eftersom pojkar generellt är svagare i läsning 

och skrivning påverkas deras skolframgång i flera ämnen. Detta leder till könsskillnader i 

skolprestationer. Ett av de främsta förslagen i betänkandet är att Skolverket ska ta fram 

arbetssätt som förbättrar undervisningen i läsning och skrivning, för flickor och pojkar. 

 

3.2 Läroplan och kursplan 
 

Läroplanen och kursplaner är de styrdokument som styr skolan. I dessa dokument betonas 

betydelsen av att språket ska utvecklas. I skolan är användandet av språket centralt och 

eleverna ska stimuleras till att utveckla sina språkkunskaper både när det gäller att tala, läsa 

och skriva. Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) och kursplanen i svenska 
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(Skolverket, 2008) innehåller mål som eleverna ska uppnå och mål som eleverna ska sträva 

mot att uppnå. När det gäller läsning och detta att samtala om texter står det i kursplanen 

(Skolverket, 2008) för svenska att undervisningen skall sträva efter att eleverna: 

 
- utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som  

texter med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera, 
- utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika 

slag och att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och  
karaktär, (s.98) 

Alla lärare har ansvar för elevernas språkutveckling men lärare i svenska har ett specifikt 

ansvar för att eleverna når målen i svenska. 

 

3.3 Läsförståelse 
 

I dagens samhälle behöver medborgarna ha en god läsförmåga, för att vårt samhälle är ett 

skriftspråksamhälle där mycket kommunikation sker och information ges genom skrift. Ingvar 

Lundberg (2010) pekar på att god läsförståelse har den som förstår vad som förmedlas i en 

text, då inte bara med de exakta ord som finns i texten utan även det som står mellan raderna. 

Läsaren tar in informationen från texten och använder sig av sina förkunskaper och utvecklar 

ett inre scenario. Genom att utnyttja sina tidigare omvärldskunskaper bygger man upp 

sammanhang och skapar förståelse för budskapet. Lundberg menar att läsförståelsen 

innehåller två sidor. Det handlar dels om det rent språkliga och dels om tolkningen av textens 

innehåll. För en läsare som har flyt i sin läsning sker analysen av språkets uppbyggnad 

automatiskt. När det gäller tolkningen måste läsaren vara aktiv vilket betyder att den måste 

hela tiden tolka ledtrådarna i texten och utifrån dem skapa inre scenarior med hjälp av sina 

förkunskaper. Detta är en process som pågår hela tiden då läsaren får ny information under 

läsningen. Läsförståelse är ett aktivt arbete där läsaren är medskapare, det sker ett möte 

mellan texten och läsaren. Detta möte gäller inte bara den direkta information som läsaren får 

i texten utan det handlar även om att läsa mellan raderna när det gäller att göra inferenser. När 

läsaren gör inferenser använder den ledtrådar i texten. Dessa ledtrådar kopplas till tidigare 

kunskaper kring ämnet i fråga och på så sätt kan läsaren dra slutsatser och gissa sig till vad 

författaren vill säga. För att kunna dra slutsatser av informationen krävs det erfarenheter och 

goda kunskaper av omvärlden. Lundberg menar att en läsare som har det har lättare att skapa 

förståelse.  
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Även Lena Franzén (2003) belyser betydelsen av att göra inferenser. Hon menar att detta inte 

är säkert att eleverna lär sig själva. Denna färdighet behöver oftast tränas upp och då gärna i 

ett tidigt stadium. Franzén talar om att var och en gör detta med hjälp av ett schema. De olika 

inre bilder vi får när vi läser och de olika scenarier som kommer i texten aktiverar olika 

schema. Det innebär att en och samma text kan tolkas olika därför att alla läsare har olika 

referensramar. Detta behöver ofta övas för att aktiveras. Elever med låg läsförmåga förstår 

inte att de måste utnyttja sina bakgrundskunskaper, sina scheman. I skolan är det viktigt att 

läraren väljer texter som eleverna kan hantera. De behöver ha förkunskaper i ämnet eller så 

måste läraren diskutera ord och begrepp innan texten läses för att på så sätt ge eleverna 

förkunskaper. Franzén betonar att lärare bör arbeta med inferensträning. I början kan det 

innebära att läraren läser en kort text för klassen och att klassen sedan gemensamt samtalar 

om den. Läraren kan inledningsvis fråga vad eleverna tänker på när de hör rubriken och sedan 

ställa inferensfrågor. Svaret till dessa frågor finns inte direkt i texten. Här är det elevernas 

tankegångar som står i fokus och de hittar alltså svaren ”inne i huvudet”. Genom detta arbete 

blir eleverna redan på ett tidigt stadium vana vid att läsa mellan raderna och medvetna om att 

de själva ska vara aktiva när de läser. Franzén poängterar även att läsning måste vara något 

positivt, då läsförståelsen är beroende av läslusten. För att eleverna ska kunna utvecklas i sin 

läsförståelse måste de känna att läsning är lustfyllt. Franzén anser att när de gör det, kan de på 

egen hand fortsätta att läsa och då göra det aktivt.  

 

Karin Taube (2007) understryker även hon betydelsen av att läsning måste vara något positivt. 

Elevernas självbild och självförtroende påverkas av deras läsutveckling och tvärtom. De har 

en ömsesidig påverkan av varandra. Det är därför oerhört viktigt att elevernas läsning 

utvecklas i en positiv spiral och inte hamnar i en negativ spiral som leder till att utvecklingen 

stannar upp. En elev som har svårt för att läsa och förstå innehållet i en text vill helst inte läsa. 

Det enda sättet att förbättra sin ordavkodning är just att läsa och förbättrad läsförståelse får 

han som utvecklar sitt ordförråd, språkkunskaper och omvärldskunskaper och Taube pekar på 

att även det sker desto mer man läser.  

 

Detta med att den som läser mycket blir en god läsare och den som läser lite inte kommer 

vidare i sin utveckling har att göra med begreppet ”matteuseffekten” som Westlund (2009) 

belyser. Begreppet används inom läsforskningen när det gäller elevers olika förutsättningar att 

utvecklas i sin läsning. Uttrycket är hämtat från bibeln där det i Matteusevangeliet står att de 

som är rika ska bli rikare och de som är fattiga fattigare. När det gäller läsning vill begreppet 
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beskriva just detta att elever som lär sig skriftspråket och läser mycket ständigt utvecklas i sin 

läsning och skapar en god läsförståelse. De elever som inte lär sig skriftspråket och hela tiden 

halkar efter i utvecklingen läser allt mindre och mindre och kan aldrig utveckla sin 

läsförståelse. Westlund pekar på att detta är mycket negativt. Dessa barn blir förlorare, menar 

hon, eftersom vårt samhälle kräver språklig kompetens av sina medborgare.  

 

För att elever i vår skola ska får möjlighet att utvecklas till goda läsare måste undervisningen 

vara strukturerad och eleverna måste få vägledning in i skriftspråket. Läraren uppgift är att 

stötta och utmana i läsprocessen och texterna som eleverna möter måste vara stimulerande 

och på deras nivå. Detta är något som Lundberg (2010), Franzén (2003), Taube (2007) och 

Westlund (2009) alla betonar. 

 

3.4 Aktiva läsare 
 

En aktiv läsare förstår ord och begrepp och är med och skapar bilder av det lästa. Den 

använder sig av sina egna erfarenheter när den möter texten och reflekterar över innehållet. 

Franzén (2003) menar att alldeles för många elever i dagens skola är passiva inför mötet med 

texter. De läser mekaniskt mening för mening och lyssnar passivt. Med denna passiva 

hållning förstår de inte vad de läser och på så sätt får de väldigt svårt att följa med i 

skolarbetet. De har inte förstått att de ska använda sig av sina förkunskaper i mötet med 

texten.  

 

Den goda läsaren förstår inte alltid allt den läser men som Reichenberg (2008) lyfter fram är 

den goda läsaren på det klara med att när den inte förstår så vet den hur den ska göra för att 

förstå. Den goda läsaren är aktiv och använder sig av metakognitiva strategier. Det innebär att 

den kan bedöma sin egen förståelse och reflektera över den. Den aktiva läsaren har olika 

strategier när den läser och möter olika sorters texter.  Den gör inferenser när den läser och 

fyller i utelämnad information med hjälp av sina egna erfarenheter och bakgrundskunskaper. 

Reichenberg menar att om elever ska kunna bli aktiva läsare måste de få ta del av 

läsundervisning som gör dem uppmärksammade på att de ska inta en aktiv hållning när de 

möter en text. Eleverna måste få möjlighet till att reflektera över det lästa och samtala med 

andra. Enligt Reichenberg hjälper sådan undervisning dem att bli aktiva läsare och bygger upp 

deras läsförståelse. 
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4. Resultat 
 

I följande avsnitt redovisas studiens resultat. Forskarnas namn utgör huvudrubrikerna för 

tydlighetens skull.  

 

4.1 Judith A. Langer   
 

Judith A. Langer är professor vid State University of New York, Albany. Langer (2005) 

menar att litteratur spelar en viktig roll i människors liv. Genom litteraturen kan vi utforska 

oss själva och andra. Hon menar att medan vi läser och söker mening i texten bygger vi 

föreställningsvärldar. Detta begrepp föreställningsvärldar: 

 ”är textvärldar i våra sinnen och de skiljer sig åt mellan olika individer. De är en funktion av ens 
 personliga och kulturella erfarenheter, ens relation till den pågående upplevelsen, vad man vet, 
 hur man känner sig och vad man är ute efter. Föreställningsvärldar är dynamiska uppsättningar  
 av sammanlänkande idéer, bilder, frågor, förväntningar, argument och föraningar som fyller  
 våra tankar när vi läser, skriver, talar eller tar del av andra upplevelser där man uttrycker och  
 delar med sig av tankar och tolkningar. (Langer, 2005, s. 23) 
 

Föreställningsvärldar förändras med tiden och de växer och berikas när vi lär oss mer och får 

fler erfarenheter.  

 

4.1.1 Faser i byggandet av föreställningsvärldar 
 

Langer menar att om läraren ska kunna stötta eleverna när de ska skapar förståelse så måste 

läraren veta hur barn utvecklar föreställningsvärldar. Hon menar att förståelse är att tolka t.ex. 

en text och när man gör det så har man valmöjligheter. Dessa valmöjligheter kallar hon för 

faser och de är avgörande för skapandet av föreställningsvärlden. Langer pekar på fyra sådana 

faser och den första handlar om ”att vara utanför och kliva in i en föreställningsvärld”(Langer, 

2005, s. 31). När vi börjar läsa en text står vi utanför och samlar på oss information och 

ledtrådar som gör att vi kan skapa föreställningar. Vi samtalar med oss själva om vad texten 

handlar om och försöker på så sätt skapa ordning av det vi vet. Vår egen kunskap och 

erfarenhet används för att förstå innehållet. Utvecklingen av föreställningsvärldar pågår hela 

tiden eftersom vi får fler ledtrådar undertiden vi läser och vår förståelse fördjupas. Denna 

fördjupning sker i andra fasen, ”att vara i och röra sig genom en föreställningsvärld” (s. 33). 

Genom vår egen kunskap och innehållet i texten fördjupar vi förståelsen av innehållet och 

utvecklar idéer. I denna fas är vi aktiva i våra tankar och börjar ifrågasätta motiv, känslor och 
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sådant som orsak och innebörd. Vi kopplar även våra tankar kring det lästa till oss själva, livet 

och världen.  

 

I den tredje fasen finns det ett annat fokus. Det handlar om ”att stiga ut och tänka över det 

man vet” (Langer, 2005, s. 33). Här använder vi våra uppfattningar vi fått från texten för att 

öka våra kunskaper och erfarenheter. Vi frågar oss själva vad tankarna i 

föreställningsvärldarna betyder för vårt liv. Langer menar att föreställningsvärlden som vi 

skapar genom att läsa upplyser och påverkar vårt liv samtidigt som livet upplyser och 

påverkar föreställningsvärlden. Denna fas sker dock inte vid varje lästillfälle, eftersom en 

texts innehåll inte alltid berör. Men fasen kan vara väldigt kraftfull, då en text kan beröra en 

människa på djupet.  

 

”Att stiga ut ur och objektifiera upplevelsen” (Langer, 2005, s. 34) är det som sker i den fjärde 

och sista fasen. Här intar vi en mer analytisk inställning och reflekterar över vår 

föreställningsvärld och förståelse och funderar över vad allt betyder. Vi ser t.ex. på textens 

stuktur, på författarens hantverk och kan ta del av och instämma med andras tolkningar. Dessa 

faser sker inte alltid i följd. De kan komma upp flera gånger under läsningen och även i 

efterhand som t.ex. under en diskussion om texten.  

 

4.1.2 Det föreställningsbyggande klassrummet 
 

Langer talar om det förställningsbyggande klassrummet. I detta klassrum ses eleverna som 

självständigt tänkande individer som påverkas av sin livshistoria och sina grupptillhörigheter. 

I och med elevernas olikheter bygger de upp olika föreställningsvärldar och tolkar texter de 

möter på olika sätt. Genom att dela dessa personliga tolkningar i samtalet så berikar de 

varandra. För att eleverna ska kunna dela sina tolkningar så är det viktigt att de känner sig 

trygga och vågar stå upp för sina tankar. Läraren måste se gemenskapen i klassrummet som 

en aktiv enhet som formas av de elever som finns i gruppen. Som lärare är det viktigt att tänka 

på att eleverna måste få öva sig på att diskutera. De är inte öppna med sina tankar och åsikter 

från början. Men Langer menar att när de väl utvecklat sin förmåga att tänka och uttrycka sig i 

dialogen i klassrummet så lär de sig inte bara behandla litteraturen utan de bär även med sig 

dessa kunskaper ut i livet.  
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Langer pekar på fyra pedagogiska principer när det gäller arbetet med att utforska litteratur 

och bygga föreställningsvärldar. Övertygelsen som ligger bakom dessa principer är att 

litteratur är tankeväckande och när man möter litteratur måste man själv vara aktiv och 

reflekterande. Langer menar att i alldeles för många klassrum ligger förståelsen av litteratur 

på en ytlig nivå. Man läser bara för att svara på ett antal faktafrågor. Grunden för det 

föreställningsbyggande klassrummet ”är övertygelsen att litteratur provocerar tänkandet och 

att elever är kompetenta tänkande individer”(Langer, 2005, s. 77). Den första principen är att 

”elever behandlas som individer som under hela livet bygger föreställningar”(s. 77). Det 

betyder att eleverna ses som individer som försöker förstå sig själva och texterna de möter. De 

använder sig av sina kunskaper för att skapa textvärldar och förståelse för innehållet. I ett 

klassrum där denna princip råder respekteras elevernas tankar och åsikter och eleverna uppför 

sig taktfullt för det är det som krävs. Lärarens roll är, som Langer uttrycker det, att vara en 

försiktig lyssnare som ska försöka förstå hur eleverna tänker och hjälpa dem att hitta sätt att 

kunna fundera vidare.  

 

Den andra principen handlar om att ”frågor behandlas som en del i den litterära 

erfarenheten”(Langer, 2005, s. 78). I textbaserade klassrum kan det ses som negativt att 

eleverna frågar frågor om texten, vilket signalerar att eleven inte förstått innehållet. I 

klassrummet där man bygger föreställningsvärdar är det tvärtom. Det är viktigt att ställa 

frågor till texten för att kunna skapa mening och frågorna måste få ställas helt 

förutsättningslöst. Undervisningen ska stötta eleverna till att ställa frågor. När de får den 

möjligheten att utforska texten och sitt eget tänkande så utvecklar de förståelse för innehållet. 

Mycket av utforskandet sker i gemenskap i klassrummet och detta grundar sig den tredje 

principen på. ”Klassens umgänge är ett tillfälle att utveckla förståelse” (s.80). Tillsammans 

prövas olika tankar och tolkningar och läraren och eleverna lyfter sina frågor och antaganden. 

I samtalet tar de del av varandras perspektiv och utifrån det kan de ibland omvärdera sina 

egna tankar. Här kommer den fjärde principen in. ”För att berika tolkningarna används en 

mängd olika perspektiv” (s. 80). I dialogen får eleverna ta del av perspektiv på texten som de 

inte själva har tänkt på. Genom att ta del av dessa nya tankar får eleverna reflektera över sina 

egna funderingar och tänka om eller fördjupa sina egna tankegångar. Detta kan leda till 

utveckling och ökad mognad. Eleverna lär sig att det inte bara finns en riktig tolkning. Det 

handlar inte bara om en fördjupad förståelse rent kunskapsmässigt utan även om en bättre 

förståelse för andra människor.  
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Langer menar att i grunden är litterär undervisning en social aktivitet. För att läraren ska 

kunna hjälpa eleverna på bästa sätt och veta vilken undervisning som krävs så måste hon gå in 

i samspelet som sker i klassrummet. Läraren ska stötta eleverna i diskussionerna genom att 

reda ut elevens egna tankegångar och föreslå nya sätt att hantera sina idéer. Hjälpen ska 

komma naturligt och vad läraren ska säga går inte att planera i förväg. När hon i samtalet 

hjälper en elev så hjälper hon samtidigt alla elever eftersom samtalet blir en gemensam 

erfarenhet. Lärarens roll är också att göra eleverna uppmärksamma på att i en litterär 

diskussion är det viktigt att fokusera på rätt saker. Eleverna ska inte sitta och gissa vad läraren 

tycker är rätt svar eller börja samtala om ett annat ämne. Fokus ska vara på de tankar och 

idéer som väckts under läsningen. Läraren ska lyssna och hjälpa eleven att förtydliga sig när 

det behövs och bjuda in de elever som har svårt att delta i diskussionen. Genom denna 

stöttning får eleverna en ökad förståelse för hur de ska delta i den föreställningsbyggande 

gemenskapen. När det gäller elevernas tankar och idéer kan läraren behöva stödja eleverna i 

att reflektera kring dem och ibland ompröva dem. De flesta elever behöver hjälp med att 

forma sina tankar till genomtänkta formuleringar och budskap.  

 

Langer är tydlig med att undervisningen i det föreställningsbyggande klassrummet är något 

annat än den traditionella undervisningen. Där är den nerskrivna lektionsplaneringen viktig 

och när eleverna rör sig bort från planeringen ser läraren det som något negativt. Rutinerna ser 

ofta ut så att läraren gör en sammanfattning av texten och frågar sedan frågor om vad den 

betyder. Dessa frågor är ofta ledande och svaren absoluta. Langer menar att detta är helt emot 

den pedagogik som har till mål att hjälpa eleverna att tänka själva. Lärarna måste ändra sina 

rutiner och se varje ny dag som en möjlighet där de kan välja att fånga upp det som eleverna 

säger och gör. En del är oroliga för att elevbaserad undervisning leder till att eleverna får säga 

vad som helst. Langer hävdar motsatsen. Elevbaserad undervisning stödjer eleverna att 

utforska sitt eget tänkande och utveckla sin samarbetsförmåga. I samtalet är det lärarens roll 

att se till att alla tankar, frågor och idéer rör det aktuella ämnet. Men Langer är medveten om 

att det inte är lätt att lära sig lyssna och basera undervisningen på elevernas tankar och 

reaktioner. Hon lyfter fram tänkbara strategier som lärare kan arbeta utifrån istället för sina 

gamla rutiner. Det handlar om ”att förbereda inför läsandet, uppmuntra första intryck, 

utveckla tolkningar, anta ett kritiskt perspektiv och att få överblick”(Langer, 2005, s. 112). 

Förberedandet handlar om att bjuda in eleverna till att ta del av en litterär erfarenhet, vilket 

kan konkret handla om att tända ljus och skapa stämning eller sätta sig i en läshörna. Det är 

viktigt att göra eleverna uppmärksamma på att de ska fokusera på sina egna tankar och 
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tolkningar kring texten. När texten är färdigläst uppmanar läraren eleverna att tänka på sina 

första intryck och kan be dem att skriva ned intrycken. De första intrycken är öppna och bra 

att bygga vidare föreställningsvärldarna på. Utifrån dessa intryck kan eleverna utvidga sina 

föreställningar och utveckla sina tolkningar. I diskussionen lägger läraren fokus på elevernas 

tolkningar och frågor, för att hjälpa dem att komma vidare. Hon uppmuntrar dem till att se 

tolkningarna ur olika perspektiv som t.ex. från sina klasskamraters perspektiv. Detta handlar 

även om att anta ett kritiskt perspektiv när man granskar sin och textens uppfattning, samt att 

se på texten rent litterärt. I slutet av lektionen är det viktigt att läraren påpekar att sökandet 

efter mening och förståelse inte tar slut bara för lektionen är slut, utan utvecklingen av 

föreställningsvärldar fortsätter. Läraren kan summera de viktigaste frågorna som varit i 

centrum under samtalet och vara tydlig med att det inte finns ett svar som de alla måste enas 

om.  

 

Langers syn på skolan är att den inte bara får vara en plats där akademisk undervisning står i 

fokus utan där det lika mycket handlar om social och personlig undervisning. Skolan ska inte 

arbeta för likriktning utan låta alla elever få vara olika och utvecklas utifrån sina egna 

utgångspunkter, tankar, visioner och idéer. Enligt Langer bidrar den litterära förståelsen till 

personlig, social och intellektuell utveckling. Genom litteraturen och de föreställningsvärldar 

vi bygger upp under läsningen får vi andra perspektiv på oss själva och omvärlden. Detta kan 

göra oss till bättre tänkare. Langer hoppas att det föreställningsbyggande klassrummet dels 

hjälper både lärare och elever att mer effektivt utnyttja sina kunskaper på ett bättre sätt och 

dels även ge eleverna styrka till att uttrycka sina åsikter och en förmåga till att lyssna på 

andra.  

 

4.2 Monica Reichenberg 
 

Monica Reichenberg är forskare och verksam vid Göteborgs universitet. Reichenberg (2008) 

understryker vikten av att elever får möjlighet att samtala om texter de läst, både skönlitterära 

texter och faktatexter. Hon lyfter fram forskaren Vygotskij som menade att den sociala 

interaktionen har stor betydelse i språk- och kunskapsutvecklingen. Innan vi kan något själva 

behöver vi människor stöd. Tillsammans med andra kan vi prestera mer än vad vi kan prestera 

själva och efter övning stå på egna ben. Ett centralt begrepp hos Vygotskij är ”zonen för 

närmaste utveckling”. Den utvecklingszonen utgör avståndet mellan individens 
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prestationsnivå och den nivån som kan uppnås när individen har fått samarbeta med en vuxen 

eller en kompis som är mer kunnig inom området. Det finns många kunskaper och färdigheter 

som elever inte kan utföra på egen hand men tillsammans med andra eller med stöd av en 

lärare ökar prestationen. Elever behöver detta aktiva stöd för att kunna utvecklas.  

 

Reichenberg anser att för att elever ska kunna bli goda läsare så måste de få möjlighet att läsa 

och samtala gemensamt med andra. Samtalet är viktigt för lärandet, för genom att bl.a. dela 

tankar, jämföra tolkningar och argumentera så bearbetas kunskap och befästs på ett tydligt 

sätt. Eleverna får även lära sig att de kan lära av andra och att de själva kan berika samtalet 

och på så sätt lära andra.  

 

Textsamtal kan genomföras både efter läsning av skönlitteratur och faktatexter. Reichenberg 

anser att skolan måste bli bättre på att samtala med eleverna kring det lästa och då framförallt 

faktatexter. Det är viktigt att texterna har hög läsbarhet och att de väcker läslust hos eleverna. 

När textens ämne är okänt för eleverna är det viktigt att ha en gemensam genomgång där 

viktiga ord och begrepp förklaras så att eleverna har vissa bakgrundskunskaper när de möter 

texten. Detta att samtala om det lästa är något som måste övas. Eleverna måste få tydlig 

vägledning i hur de gör inferenser och använder sig av sina bakgrundskunskaper och hur de 

kan reflektera och ställa frågor till texten.  

 

Reichenberg framhäver att läraren måste inta en mycket tydlig roll i klassrummet och våga 

undervisa. Läraren kan utveckla elevernas läsförståelse genom att genomföra strukturerade 

textsamtal. Hon presenterar fyra olika modeller som lärare kan arbeta med.  

 

4.2.1 ”Att läsa mellan raderna” 
 

Denna modell ”Att läsa mellan raderna” är utarbetad av forskaren Lena Franzén. Den bygger 

på att lärare och elever läser en utvald text högt tillsammans. Läraren ställer sedan en 

inferensfråga och svarar på den själv. När läraren gör det förklarar hon hur hon tänker och 

vilka ledtrådar i texten som användes för att komma fram till svaret. Hon berättar om vilka 

förkunskaper som användes och hur hon associerat. Läraren visar alltså på hur läsaren måste 

fylla i med information som inte direkt finns i texten. I början har läraren en central roll men 

allt eftersom eleverna lär sig hur de ska gå till väga ska läraren endast finnas i bakgrunden och 
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leda och stötta samtalet. Genom att eleverna får svara på inferensfrågor får de öva sig i att se 

bortom texten och utifrån ledtrådar använda sig av sina egna tankar och kunskaper. Denna 

modell är utprövad på tolvåringar och skönlitterära texter men kan enligt Reichenberg lika 

gärna användas på faktatexter och redan från år 3.  

4.2.2 Instructional conversations (IC) 
 

Textsamtalen i denna modell karaktäriseras av att lektionerna bygger på samtal runt ett tema. 

Idén med IC är att eleverna ska spela en central roll i inhämtandet av kunskap och att läraren 

ska skapa en zon för närmaste utveckling, Vygotskij, under samtalet. Modellen består av två 

delar, vilka är en instruktionsdel och en samtalsdel och under samtalets gång går dessa delar 

in i varandra. Reichenberg pekar på att dessa lektioner kan verka spontana men att det i 

grunden finns en väl genomtänkt plan för samtalet. Läraren väljer ut ett tema som klassen 

diskuterar och frågorna hon ställer har inte ett svar. Om klassen fastnar i diskussionen eller 

om det är något de inte förstår är det lärarens uppgift att hjälpa dem vidare. Det är även 

lärarens uppgift att se till att alla får göra sin röst hörd och att göra eleverna medvetna om att 

de ska använda sig av sina förkunskaper när de tolkar texten. Läraren ska även uppmuntra 

eleverna till att fundera på varandras uttalanden och stäva efter att gemensamt komma fram 

till förståelse. Genom lärarens vägledning i samtalet lär sig eleverna hur textsamtal kan 

genomföras. Något som Reichenberg lyfter fram som negativt med denna modell är att svaga 

elever kan ha svårt att komma ihåg textinnehållet och hänga med i samtalet eftersom texten 

läses tyst av eleverna i början av lektionen.  

 

4.2.3 Reciprocal teaching (RT) 
 

Palincsar och Brown har utformat denna textsamtalsmodell och på svenska kan den översättas 

till ömsesidig undervisning. Denna modell har används sedan början av 1980-talet och hjälp 

många elever till ökad textförståelse. Forskarna menar att läsförståelse är en produkt av 

textens läsbarhet, textens innehåll och elevernas förkunskaper, strategier för läsning och 

textsamtalets utformning. De pekar på fyra aktiviteter som leder till god läsförståelse. Att 

eleverna: 

• sammanfattar med egna ord, 
• ställer frågor, 
• reder ut oklarheter, 
• föregriper. (Reichenberg, 2008, s. 86) 
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När eleverna bearbetar texter på detta sätt lär de sig att fokusera på det som är väsentligt i 

texten, de reder ut oklara begrepp och övar sig i att dra slutsatser av informationen som texten 

ger. Under tiden denna bearbetning sker i samtalet har läraren möjlighet att få en uppfattning 

om eleverna har förstått texten. Det är inte bara läraren som är samtalsledare i denna modell 

utan även elever intar den rollen.  

 

Ett textsamtal enligt RT börjar med att eleverna läser texten och sedan förklarar läraren hur de 

ska använda sina förkunskaper, ställa frågor, sammanställa texten och dra slutsatser. Sedan 

utser läraren en elev som tar över samtalsledarrollen och lärarens uppgift blir sedan att stötta 

den eleven. Reichenberg pekar på att en av styrkorna i denna modell just är detta att eleverna 

får inta rollen som ledare. På så sätt får de öva sig i att ställa frågor och återknyta till sina 

kamraters tankar. En annan fördel för svaga elever är att man läser ett stycke i taget och 

samtalar kring. Detta ger dem möjlighet till att lättare komma ihåg det lästa. Resultat har visat 

att framförallt svaga läsare också blir hjälpta av att höra hur goda läsare använder olika 

strategier när de läser och tolkar texter. Det har även visat sig att eleverna fått metakognitiva 

insikter. De har alltså blivit bättre på att bedöma sin egen förståelse. 

 

4.2.4 Questioning the Author (QtA) 
 

Den fjärde modellen som Reichenberg lyfter fram har utformats av I.L. Beck. Detta 

strukturerade textsamtal riktar sig främst till yngre barn och den bygger på att ifrågasätta 

författaren. De flesta elever som inte förstår det de läser lägger skulden på sig själva. 

Modellen vill göra eleverna uppmärksamma på att alla texter är skrivna av en författare och 

denna författare kan vara otydlig i sitt skrivande. Det kan finnas ett avstånd mellan läsaren 

och författaren. Modellen vill minska det och vill visa på att eleven inte ska ta på sig skulden 

för att han inte förstår utan våga ifrågasätta författaren. Dels måste eleverna öva sig i att 

kritisera den som förmedlar texten, men de måste även bli aktiva i sin läsning. Eleven själv 

måste våga och lära sig att ställa frågor och ge förslag på hur delar i texten kan förbättras för 

att bli tydligare.  

 

Under textsamtalet har läraren en ledande roll, där hon ska visa på hur eleverna kan bli aktiva 

läsare. Läraren väljer en text som alla ska läsa. Man läser en del i taget och efter varje läsning 

diskuterar, ställer frågor och reflekterar klassen tillsammans. Innan läsningen fortsätter gör 
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läraren en sammanfattning. De frågor som ställs är ingångsfrågor och uppföljningsfrågor. 

Ingångsfrågorna har till uppgift att få eleverna uppmärksamma på textens budskap och att det 

finns en författare bakom texten. Exempel på en sådan fråga kan var: Vad är det författaren 

vill säga? När det gäller uppföljningsfrågorna riktar de in sig på de viktiga delarna i budskapet 

och vill få eleverna att gå på djupet och även bortom texten. Frågorna kan handla om: Vad 

menar författaren? Hur hänger delarna ihop? eller Skulle du uttryckt det på ett annat sätt? 

Genom att eleverna får öva sig i att ställa sig kritiskt till det författaren skriver övar de upp en 

vana i att alltid ifrågasätta information som de möter. Under samtalet är det viktigt att läraren 

hela tiden leder eleverna och hjälper dem att fokusera på texten och hur de förhåller sig till 

den. Läraren kan även själv tänka och diskutera högt kring texten, för att visa på hur eleverna 

kan gå till väga.  

 

Reichenberg understryker bestämt att elever måste få undervisning i hur de, som hon 

uttrycker det, ska brottas med texter. Det är lärarens ansvar att skola eleverna till att bli aktiva 

läsare. Samtal kring texter ger ett perfekt tillfälle att göra eleverna uppmärksamma på hur de 

ska gå till väga och de får även möjlighet att öva sig. Vissa lärare anser att textsamtal är för 

tidskrävande, men Reichenberg anser att det är väl använd tid. Hon är tydlig med att påpeka 

att det inte ska användas efter varje läsning utan återkomma med jämna mellanrum. Under 

samtalen läggs en grund för läsning, som eleverna tar med sig in i sitt självständiga läsande. 

Detta med läsförståelse är en pågående process. Läraren kan aldrig pressa fram förståelse, 

men hon kan ge stöd och ett sådant stöd är strukturerade textsamtal både kring skönlitteratur 

och faktatexter.  

 

4.3 Rune Andreassen 
 

Rune Andreassen är norsk forskare och verksam vid högskolan i Ostfold. Andreassen (2008) 

menar att undervisning i läsförståelse ska ge eleverna kunskap och strategier de kan använda 

när de stöter på svåra ord eller meningar och hur man sammanfattar texter. Undervisningen 

ska även klargöra att de ska gå bortom texten och läsa mellan raderna och hur de då ska gå till 

väga. Lärare måste med sin undervisning ge eleverna förståelsestrategier så att de kan förstå 

de texter de möter. Andreassen belyser uttrycket explicit förståelseundervisning. Enligt 

läsforskare betyder detta uttryck att undervisningen på ett konkret och direkt sätt förklarar och 

visar på effektiva lässtrategier. Det viktiga är att göra eleverna uppmärksammade på att de 
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själva ska vara aktiva i mötet med texten. Andreassen anser att undervisningen på dagens 

skolor tyvärr, som han uttrycker det, är alldeles för implicit. Med det menar han att läraren 

ställer kontrollfrågor på texten och förklarar svåra ord i förväg. Denna undervisning ger inte 

eleverna strategier som de kan använda när de möter texter på egen hand.  

 

Andreassen lyfter fram tre undervisningsprogram som alla är multistrategiprogram. Dessa tre 

är reciprok undervisning, transaktionell strategiundervisning och begreppsorienterad 

läsundervisning.  

 

4.3.1 Reciprok undervisning (RU) 
 

Detta program är utformat av forskarna Annemarie Palinscar och Ann Brown för att hjälpa 

läsare att utvecklas i sin läsning. Metoden vill ge eleverna erfarenhet av arbetssätt som de kan 

använda sig av när de läser och försöker förstå en texts innehåll. Studier har visat att denna 

undervisningsmetod ökar elevernas läsförståelse. 

 

Forskarna menar att förutom att eleverna har en god ordavkodning så finns det tre faktorer 

som är viktiga för att de ska kunna förstå en text. Det handlar om textens läsbarhet, elevernas 

förkunskaper inom textens ämne och deras strategianvändning när de läser. Den sistnämnda är 

viktig och det är den som denna metod inriktar sig på. Den bygger på att använda sig av den 

goda läsarens huvudstrategier vid läsning som enligt forskarna är: 

 

1) sammanfatta 
2) ställa frågor 
3) reda ut 
4) föregripa (Andreassen, 2008, s. 232) 

När eleverna sammanfattar det lästa kan de själva kontrollera om de har förstått texten. 

Genom detta blir de även uppmärksammade på det centrala innehållet i texten, den viktiga 

informationen. Att ställa frågor har också denna funktion, nämligen att testa sin förståelse och 

hitta det viktiga i texten. När eleverna reder ut innehållet funderar de på om det var något de 

inte förstod och hur de kan gå tillväga för att förstå. Tillsist är det punkten föregripa. Det 

handlar dels om att i förväg förutse vad texten ska handla om utifrån det tankar man får av 

t.ex. titel och rubriker. Det handlar även om att dra slutsatser utifrån sin egen förkunskap och 

att hela tiden kontrollera om dessa slutsatser är gällande under läsningens gång.  
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Genom att undervisa i dessa strategier blir eleverna medvetna om hur de kan tänka vid ett 

möte med en text och på så vis blir de aktiva i sin läsning. Ordet reciprok betyder ömsesidig 

och Palincar och Brown är tydliga med att påpeka att undervisningen ska ske i dialogform. 

Eleverna får öva sig i de olika strategierna genom att tänka högt i klassrummet och lära av 

varandra. Lärarens roll är att välja en lämplig text och förklara de olika strategierna. Under 

genomgången är det viktigt att läraren själv tänker högt så att eleverna får höra hur modellen 

ska tillämpas. I det efterkommande samtalet turas läraren och eleverna om att vara 

samtalsledare. Utvecklingen sker i ett socialt samspel och detta är den teoretiska grunden för 

denna undervisning. Den vilar på Vygotskijs och Bruners uppfattning om att barn lär sig 

genom interaktion med andra. I denna undervisning är det viktigt att läraren är stöttande och 

accepterande men det är lika viktigt att hon är kritisk och frågande. Genom att uppmuntra och 

utmana eleverna att själva använda strategierna kan de sedan stå på egna ben och läsa med 

förståelse.  

 

Det centrala i denna undervisningsmodell är dialogen. Detta gör att många lärare avstår från 

att genomföra RU då de känner sig osäkra på hur de ska få dialogen att fungera. Många elever 

är även ovana att samarbeta i grupp så både lärare och elever behöver få öva på gruppsamtal 

för att få RU att fungera. Det är viktigt att eleverna känner sig trygga i dialogen och att den 

har en fast struktur och tydlig ledning.  

 

Andreassen betonar att det varit svårt att peka på vilka av strategierna i RU som utvecklar 

läsförståelsen mest. Man vet dock att i läsprogram där eleverna uppmanas att förklara 

sammanhang bidrar detta till att eleverna minns och förstår texterna bättre. Dialogen bidrar 

även till att eleverna minns mer och får en ökad förståelse av innehållet. De blir 

uppmärksamma på textens innehåll när de uppmanas att tänka och reflektera högt i samtalet. I 

samtalet får eleverna även vara förebilder för varandra. I gruppsamtalet kan svagare elever 

lära av duktiga elever hur man kan gå tillväga.  

 

4.3.2 Transaktionell strategiundervisning (TSU) 
 

Denna undervisning är utformad av forskarna Michael Pressley och Ruth Wharton-McDonald 

utifrån studier gjorda på skolor och bygger även den på den goda läsarens grundstrategier, 

nämligen att förutspå, ställa frågor, klargöra och summera. Att modellen kallas för 
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transaktionell har att göra med att den bygger på två principer. Dels att lärare och elever 

utbyter strategier och dels att lärare och elever tillsammans skapar förståelse för texten. 

Eleverna och läraren är i dialog med varandra och tillsammans tolkar de ämnet i texten. 

Läraren belyser vilka strategier som är lämpliga att använda och uppmuntrar eleverna att 

berätta hur de tänker och att tänka högt. Eleverna uppmanas att göra likadant när de läser 

själva. De ska vara aktiva och alltid ta reda på vad ord betyder som de inte förstår, söka 

ledtrådar i texten som hjälper dem att förstå ämnet och att aktivera sina bakgrundskunskaper.  

Denna modell ska pågå under hela läsåret, helst hela skoltiden. Själva kärnan är att modellen 

fokuserar på några effektiva strategier och läraren förklarar dessa. Läraren är tydlig med att 

peka på strategierna i samtalet med eleverna och även göra dem medvetna om att deras 

förståelse ökar därför att de använder sig av strategierna. Även här finns Vygotskijs tankar 

med att vi lär genom interaktion med andra. Samtalen utvecklar elevernas 

förståelsekompetens och omvärldskunskap. 

 

4.3.3 Begreppsorienterad läsundervisning (BLU) 
 

Detta är den tredje modellen som Andreassen lyfter fram och den är utformad av forskaren 

John T. Guthrie och hans medarbetare. BLU är inriktad på ett ämnes viktiga begrepp som 

eleverna måste lära sig. Programmets syfte är att dels engagera eleverna till att läsa och dels 

väcka engagemang för ämnet miljö- och naturorientering. Kärnan i undervisningen är 

läsengagemang och detta engagemang är en ”samverkan mellan motivation, 

begreppskunskap, strategianvändning och social interaktion” (Andreassen, 2008, s. 245). 

Forskarna menar att motivationen är väldigt viktig för att individen på ett aktivt sätt ska kunna 

ta sig an en text. Läsning, framför allt av faktatexter, kräver ansträngning av eleven och om 

motivationen saknas blir läsningen tung. Inom BLU talar man om fyra faktorer när det gäller 

motivation: 

• förväntningar om bemästrande 
• inre motivation 
• yttre motivation 
• målorientering (Andreassen, 2008, s. 245) 

Varje gång eleverna tar sig an en ny uppgift har de olika förväntningar på hur de ska klara av 

uppdraget. Förutsättningarna för att lyckas påverkas till stor del av ens förväntningar. Den 

som tror att han kan lyckas, lyckas oftast. När det gäller inre och yttre motivation så har det 

att göra med varför man gör en uppgift. Elever med inre motivation genomför en uppgift för 
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uppgiftens skull och för sin egen skull. Elever med yttre motivation genomför uppgiften för 

att nå den positiva konsekvensen när uppgiften är slutförd. Målorientering är då den sista 

motivationsfaktorn. Denna faktor hör ihop med faktorn inre motivation, här står det egna 

lärandet i fokus. 

 

Den andra faktorn som påverkar läsengagemanget är begreppskunskap. Inom varje 

ämnesområde finns det centrala begrepp och tanken är att läraren väljer ut dessa begrepp och 

eleverna ska utifrån dessa begrepp bygga upp kunskap och förståelse om ämnet. Guthrie 

menar att om eleverna får den första grundläggande kunskapen i ett ämnesområde genom 

begreppen väcks det ett intresse hos eleverna. Utifrån detta kan de börja fundera själva och på 

så sätt bygga upp en inre motivation som kan leda till att de söker information på egen hand.  

 

Faktor nummer tre är strategianvändning. Det är fem strategier som lyfts fram och den första 

är aktivering av förkunskaper. Det handlar om att eleverna själva ska fundera på vad de redan 

kan om det aktuella ämnet. Läraren har även till uppgift att locka fram elevernas 

förkunskaper. Frågeställande är den andra strategin och den handlar om att eleverna ska ställa 

egna frågor till texten både före och under läsningen. Detta bidrar till att eleverna känner sig 

motiverade och nyfikna på att lära sig, vilket utvecklar förståelseprocessen. Den tredje 

strategin är informationssökande och detta har att göra med att eleverna utifrån informationen 

i texten hittar svar på sina frågor. Eleverna måste kunna välja ut viktiga delar ur texten och 

sedan göra kopplingar mellan de olika delarna. Detta att hitta viktiga delar i texten har även 

att göra med den fjärde strategin, nämligen sammanfattning. En sammanfattning ska innehålla 

textens centrala budskap och detta är ofta svårt att hitta för elever med svag läsförståelse. Den 

sista och femte strategin är grafiks organisering, vilket innebär att kunna återge innehållet i 

texten rent visuellt genom att t.ex. rita en bild, göra ett diagram eller en begreppskarta. 

 

De fyra faktorer som är knutna till läsengagemanget är alltså, motivation, begreppskunskap, 

strategianvändning och så till sist social interaktion. Social interaktion handlar om dialog och 

samarbete mellan eleverna. Detta kan ske på olika sätt, i mindre grupper eller i helklass.  

BLU-undervisning går igenom fyra faser. I den första fasen handlar det om att observera och 

tillägna sig information, i den andra söka och finna. Den tredje fasen handlar om att göra 

informationen till sin egen och förstå innehållet för att till sist kunna kommunicera det till 

andra. Under de olika faserna aktiveras de olika strategierna, motivationen triggas och 

eleverna utvecklar sin förståelse i det sociala sammanhanget. Andreassen lyfter fram detta att 
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det är just motivationsfaktorn som visat sig vara den faktor som till största del göra att BLU-

undervisning visat goda resultat.  

 

Programmen har många likheter med varandra. Andreassen lyfter fram fyra kännetecken som 

är gemensamma för alla tre program: 

 

1) Programmen baseras på konstruktivistisk syn på lärande och undervisning. Det är elevernas 
eget kognitiva arbete man är intresserad av att utveckla och därför bygger man vidare på de 
förkunskaper de redan besitter. 

2) Man betraktar kognitiva strategier som grundläggande för läsförståelse. 
3) Man menar att en repertoar av kognitiva strategier kan läras genom explicit undervisning 

där läraren förklarar och demonstrerar strategierna. 
4) Man framhåller betydelsen av den sociala aspekten av lärande, och använder dialogen, 

gärna i mindre grupper, som en viktig komponent i undervisningen. Lärarens roll som 
modell och samtalsledare betonas. (Andreassen, 2008, s. 250) 

 

4.3.4 Hur man genomför explicit läsförståelseundervisning 
 

Utifrån de tre forskningsprogrammen har Andreassen kommit fram till fem riktlinjer för 

undervisningen som främjar läsförståelsen. Dessa rekommendationer vänder sig främst till 

årskurs fyra till sju eftersom studierna är gjorda på dessa årskurser. 

 

Ta konsekvenserna av en konstruktivistisk syn på lärande och förståelse 

Andreassen menar att när eleverna möter en text så är det elevernas kognitiva arbete som 

leder till att de förstår och där är strategianvändning en viktig del. Men det är även samspelet 

med andra som påverkar förståelsen. När man ser på lärande med en konstruktivistisk syn så 

menar man att det är individen själv som aktivt utvecklar sin kunskap. Läraren har till uppgift 

att locka fram aktiva handlingar hos eleverna och här är frågor ett viktigt redskap. Frågor av 

den typen som utmanar eleverna att tänka själva och använda sig av sina förkunskaper för att 

kunna finna svar. I dialogen mellan läraren och eleverna ska möjligheten finnas att utveckla 

användningen av sina förståelsestrategier och även där är läraren viktig som förebild. Genom 

att läraren tänker högt får eleverna en vägledning i hur de ska använda strategierna och kan 

sedan göra det på egen hand.  
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Välj ut några verkningsfulla lässtrategier som du gör dig väl förtrogen med 

Andreassen menar att det är viktigt att välja strategier som forskningen visat fungerar. Han 

rekommenderar därför att man som lärare väljer strategier från något av programmen. Det är 

även viktigt att klargöra för eleverna att användningen av strategierna inte är ett mål i sig utan 

ett hjälpmedel till förståelse. För att läraren ska vara trovärdig i sin undervisning av 

förståelsestrategier är det ett måste att hon själv tänker igenom hur strategierna används och 

varför det är viktigt.  

 

Gör upp en plan för vad du ska göra för att eleverna ska lära sig använda strategierna 

Andreassen menar att de flesta elever inte är vana vid att samtala om hur de tänker under 

läsning. Lärarens uppgift är att göra eleverna uppmärksamma på hur de tänker och detta är ett 

utvecklingsarbete. I början kan läraren fråga frågor av typen: Vad är syftet med en överskrift? 

eller Hur gör du när du inte förstår? Därefter kan strategierna introduceras och då gärna en i 

taget. Eleverna måste sedan få möjlighet att lära sig dessa grundligt och få förståelse för när 

de ska användas. Undervisning ska vara uppbyggd så att läraren förklarar hur strategierna 

används och varför de är viktiga. Sedan använder sig läraren av strategierna genom att tänka 

högt och visa hur hon tänker. Därefter får eleverna öva sig i att använda dem genom att själva 

tänka högt i samtalen och efter övning kommer de att kunna använda sig av dem på egen hand 

i sin läsning. För att eleverna ska kunna ta till sig denna undervisning är det väldigt viktigt att 

det är ett tillåtande klassrumsklimat där eleverna känner sig trygga.  

 

Låta eleverna utveckla sin strategianvändning och sin läsförståelse inom strukturerade 

sociala ramar 

Andreassen lyfter fram de senaste årens klassrumsforskning som pekar på att i de klassrum 

där samarbete står i fokus är lärandemiljön bättre än där det fokuseras på konkurrens. 

Forskning visar även att vi människor har olika lärstilar. En del lär sig bäst genom eget arbete 

och andra i grupp. Andreassen menar dock att alla behöver utveckla sina olika sidor och 

undervisningen bör därför vara omväxlande. Samarbetesgruppernas storlek och blandning av 

tjejer och killar och läskunnighet kan också variera. Det viktiga är att undervisningen är väl 

strukturerad och att samtalen leds av en samtalsledare. Eleverna måste känna sig trygga i 

gruppen och få möjlighet att öva sig i att diskutera och använda förståelsestrategierna. 
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Koppla strategianvändning och läsförståelse till centrala begrepp inom respektive 

skolämne 

Andreassen pekar på att forskning om strategianvändning visar att bäst resultat nås när 

undervisningen pågår under största delen av veckan och under lång tid. Det har även visat sig 

att denna undervisning ger goda resultat då den kopplas samman med ämnesinnehåll, t.ex. SO 

eller NO. En av dessa fördelar är att många elever finner det tungt med övergången till 

mellanstadiet. De har inte känt att läsinlärningen varit svår men när läsningen går över till att 

läsa för att lära så har de svårt att förstå. När man utgår ifrån att arbeta med centrala begrepp 

inom ett ämne och knyter an det till strategianvändningen så hjälper det eleverna till att skapa 

förståelse. Alla ämnen har nyckelbegrepp som eleverna måste förstå och se hur de hör ihop 

för att förstå helheten av ämnet.  

 

Avslutningsvis framhäver Andreassen vikten av att läraren kartlägger elevernas läsförståelse 

och strategianvändning. Eftersom elevernas bakgrundskunskaper spelar in på deras förståelse 

så är det viktigt att uppmärksamma dessa kunskaper i kartläggningen. Genom att läraren 

kartlägger både med skriftliga och muntliga diagnoser och genom observation så får hon 

möjlighet att se elevens utveckling och kan på så sätt sätta in individanpassat stöd när det 

behövs. Denna kartläggning gör även eleverna medvetna och uppmärksammade på sin egen 

läsförståelse och strategianvändning.  

 

4.4 Aidan Chambers 
 

Aidan Chambers är brittisk forskare och författare. Han är en central förespråkare för 

boksamtal. Chambers (1994) menar att samtalet har en viktig grundläggande ställning i våra 

liv och att samtalet om böcker är speciellt värdefullt. I boksamtalet kan en grupp tillsammans 

skapa förståelse kring en texts innehåll. Var och en får möjlighet att sätta ord på sina tankar 

och funderingar. Dessa samtal ger en övning i att kunna uttrycka sig och samtala även i 

allmänhet i vardagslivet. Att kunna samtala bra menar Chambers är något som man måste få 

lära sig och lika viktigt som det är att samtala bra, är det betydelsefullt att kunna lyssna på ett 

bra sätt.  
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Boksamtal handlar inte om att berätta saker för varandra utan det handlar om ett samtal där 

deltagarna delger sina tankar med varandra och tar in andras åsikter. Genom att sätta ord på 

sina tankar blir man mer medveten om vad man tänker. Att höra vad andra tänker utmanar 

även var och ens tankegångar och tillsammans kan deltagarna upptäcka mer av texten och få 

större insikter om textens innehåll. Dessutom kan diskussionen om en bok utvidgas till något 

större än bara bokens innehåll. Chambers pekar även på detta att genom att eleverna läser 

böcker och samtalar om dem så lär de sig om språkets uppbyggnad och hur texter utformas.  

Han sätter även in boksamtalet i ett större sammanhang och ser detta samtal, där balansen 

finns mellan individens läsning och gruppens skapade läsning, som en metafor för ett 

demokratiskt och jämlikt samhälle.  

 

I boksamtal är det oerhört viktigt att alla i gruppen är överens om att ”allt är värt att berättas”. 

Allt för ofta känner eleverna att de svarar fel, att deras tankar och reflektioner är fel. Detta 

leder till att de inte säger vad de tycker och tänker utan behåller det för sig själva. Detta leder 

ofta till att elever har en negativ inställning till läsning. Chambers fokuserar på att det centrala 

i boksamtal ska vara läsarens upplevelser. Han talar om en ”Jag-undrar”-inriktning. I detta 

samtal måste läraren vara genuint intresserad av vad eleverna har för tankar och känslor om 

det lästa. Det måste vara tillåtet att säga att boken är dålig. Eleverna måste känna sig trygga 

och uppleva att deras tankar är viktiga och att gruppen respekterar deras tankar. Lärarens roll 

är att skapa denna trygghet och hjälpa eleverna att uttrycka sina upplevelser genom att ställa 

frågor.  

 

Chambers lägger stor vikt på att läraren ställer rätt frågor. Han anser att det har en stor 

betydelse hur frågor ställs, då det är svårt att få elever att prata. I boksamtal bör ordet varför 

vara bannlyst. För det första är ordet för aggressivt och hotfullt och för det andra är det för 

allomfattande. Frågan blir för stor och när frågor blir för stora väljer barn att ge kort svar. I 

boksamtal måste frågorna ge öppningar till att börja någonstans, läraren måste ge eleverna en 

utgångspunkt att börja med. Genom att inleda boksamtal med frasen ”Tell me”, som på 

svenska översatts till ”jag-undrar”, så inbjuder man till ett samtal och känslan av förhör 

uteblir. Chambers menar att denna fras på ett tydligt sätt signalerar att det inte finns någon 

som vet alla svar. Inte ens läraren vet svaren. Elever vill ofta behaga läraren med sina svar och 

försöker känna in vilket svar läraren är ute efter. För att undvika detta är det inte bara viktigt 

hur läraren ställer frågorna utan även att hon har en avvaktande hållning. Läraren bör stå 

tillbaka med sina åsikter och inta rollen att leda samtalet.  
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För att eleverna ska få tag på sitt vetande och förstå var deras tankar och känslor kring det 

lästa kommer ifrån så är följdfrågan ”Hur vet du det?” väldigt användbar. Denna fråga hjälper 

eleverna att tänka ett varv till och sätta ord på vad det är som gör att de känner som de gör 

eller vet det de vet.  

 

Valet av bok är också viktigt. När läraren väljer måste hon väga in vad för slags texter 

eleverna har mött tidigare, både när det gäller innehåll och textens utformning. Det är även 

viktigt att eleverna får vara med och påverka val av litteratur. Det måste dock finnas en balans 

när det gäller lärarval och elevval. Lika viktigt som det är att eleverna får läsa böcker som 

intresserar dem så är det viktigt att läraren utmanar eleverna i deras läsning. Denna variation 

gäller både högläsning, egen läsning och bokval till boksamtal. Läraren måste ständigt 

fundera på vad som är bäst för elever. Vilka intresseområden har de och vad behöver de 

utvecklas i. Valen måste vara genomtänkta och långsiktiga. Det behöver inte alltid vara en 

bok, det går även att genomföra boksamtal efter läsning av t.ex. en novell eller dikt.  

Chambers framhäver även att det är av betydelse att tänka igenom hur läsningen sker. Han 

menar att vissa texter lämpar sig bra för högläsning och andra passar bättre för enskild 

läsning. Elevernas egen läsning, som bör ske varje dag i klassrummet, ska främst ske med 

böcker som de valt själv. Ibland kan det dock vara bra att låta eleverna använda den tiden till 

läsning av böcker som läraren valt. Det kan lösa problemet med att det inte finns 

klassuppsättningar av en viss bok. Eleverna kan läsa tyst vid olika tillfällen och då behövs det 

bara ett begränsat antal böcker. När det gäller hemläxa i läsning bör det bara ske vid enstaka 

fall och då med en bok som intresserar eleverna, detta för att undvika att läsning blir plikt.  

Under tiden man läser en högläsningsbok är det viktigt att samtala om det lästa efter varje 

lästillfälle. På så sätt hålls intresset för boken vid liv. När boken väl är färdigläst är det bra om 

det får gå en tid innan boksamtalet genomförs. Eleverna hinner då fundera på berättelsens 

innehåll och på sina egna reflektioner.  

 

I boksamtalet måste det vara lärarens ärliga avsikt att låta läsgruppen styra samtalsämnet. Det 

får inte vara, som ofta traditionellt lärarstyrs undervisning är uppbyggd, så att läraren söker ett 

givet ämne. För att uppnå samverkande samtal så finns det fyra grundfrågor i ”Jag-undrar”-

samtal: 
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 Jag undrar… 
- Var det något du gillade i boken? 
- Var det något du ogillade? 
- Var det något du inte förstod eller tyckte var svårt? Har du några frågetecken? 
- Lade du märke till några mönster eller kopplingar?(Cambers, 1994, s. 114-115) 

Chambers menar inte att det är något som strikt måste följas eller att det ska vara ett 

frågeformulär som delas ut till deltagarna. Dessa grundfrågor ska vara ett stöd för läraren att 

inleda samtalet och de måste formuleras på det sätt som passar läsarna i gruppen. Efter 

grundfrågorna finns det allmänna frågor och specifika frågor. Även här är Chambers noga 

med att poängtera att de ska ses som ett stöd i samtalet och inte något som måste genomföras. 

De allmänna frågorna handlar om vad läsaren hade för tankar innan den läste boken och om 

den läst liknade böcker. Det handlar även om vad eleven tyckte om språket, om den kunde 

känna igen sig i det som händer i boken och vad den tänkte runt det som de andra i gruppen 

tog upp och pratade om. De specifika frågorna handlar om vad läsaren tänker runt 

händelseförloppet i boken. T.ex. under vilken tid och hur lång tid allting hände och även vart 

berättelsen utspelar sig. Frågorna tar även upp detta med vem som berättar berättelsen och 

vem eller vilka personer som intresserade dem som läsare mest. 

 

Det väsentligaste är vilka frågor som används och fördjupas, men även att läraren styr 

samtalet så att det håller sig till det ämne i boken som gruppen fokuserat på och att alla får 

talutrymme och blir lyssnade på är betydelsefulla faktorer för boksamtalet. 

 

Chambers anser att boksamtal kan genomföras med alla åldrar. Det centrala är att läraren 

väljer en text som ligger på rätt nivå och intresseområde för gruppen och att läsningen och 

samtalet utförs på ett genomtänkt sätt. Något som man även alltid måste tänka på är att alla är 

nybörjare från början. Både elever och lärare måste få öva sig i att genomföra bra boksamtal.  

 

4.5 Lars Brink 
 

Lars Brink är forskare och var före sin pensionering verksam vid högskolan i Gävle. Brink 

(2006) tar upp detta med läsning och boksamtal under mellanåren i skolan. Han belyser vikten 

av det flerstämmiga samtalet, ett samtal där eleverna får göra sin röst hörd och kan diskutera 

sina tankar och uppfattningar med andra. Uppföljningar av lästa texter i form av samtal är 

tyvärr enligt Brink inte allt för vanliga. Högläsning och enskild läsning med påföljande 
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bokrecension är vanligt men just detta med boksamtal ses ofta som allt för tidskrävande. Detta 

menar Brink är beklagligt då sådan undervisning efterlyses av bl.a. läroplanen och olika 

kvalitetsgranskningar.  

 

Brink lyfter fram detta att en del läsforskare menar att vi går igenom olika läsåldrar tämligen 

naturligt och andra betonar att utvecklingen bygger på undervisning och genom att läsa 

mycket. Forskare är dock överens om att litterära texter har luckor i texten som läsaren måste 

fylla i. Hur läsare tolkar textens innehåll beror på erfarenheter, ålder, social tillhörighet och i 

vilket sammanhang texten läses. Läsning handlar om att det sker att möte mellan texten och 

läsaren. 

 

Brink pekar på att en god läsare läser mycket och har på så sätt arbetat upp en läsvana. Han 

menar även att undervisning är viktig, då läsning och framför allt av skönlitteratur kräver 

mycket av läsare. För att förstå en text kan man inte bara läsa den rent bokstavligt, utan 

läsaren måste även fylla i luckorna som finns i texten. Brink kallar detta för att läsa med 

fördubbling, vilket betyder att läsa bokstavligt och tolkande. Detta är något som behöver övas 

och eftersom elever i mellanåldern mer och mer möter avancerade texter bör de få möjlighet 

att utveckla denna förmåga. För att de ska kunna förbättra sig är det viktigt att texterna ligger 

på deras nivå och intresseområde. Brink menar att om denna matchning inte sker, så leder det 

ofta till att eleverna inte vill läsa. 

 

När det gäller boksamtal lyfter Brink fram Aidan Chambers tankar om boksamtal. I dessa 

samtal går man från det enkla till det svåra. Utgångspunkten är elevernas spontana tankar och 

reaktioner, deras tankar om boken står i fokus, och tillsammans i samtalet försöker gruppen 

skapa mening. Brink menar att genom Chambers arbetssätt blir läsningen mer kvalificerad 

just därför att eleverna får möjlighet att bearbeta det lästa. De får utgå från sig själva och 

tillsammans finna mönster och mening i texten.  

 

Brink tar även upp en studie som genomfördes 2002-2004, ”Genusperspektiv på barn- och 

ungdomslitteratur i skolan”. En del av den studien bestod av boksamtal och det genomfördes 

21 boksamtal på två skolor i årskurs 6. Resultaten visade att när det gällde bokval, ansåg de 

flesta att det var viktigt att de kände ett engagemang för boken och att de kunde identifiera sig 

med personerna i boken. Något annat som var viktigt var att berättelsen kändes realistisk och 

att den fick eleverna att börja tänka själva.  
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Studien visade att det var svårt att fördela talutrymmet jämnt i gruppen, trots att det var små 

grupper med en samtalsledare i varje grupp. Pojkarna tog större plats än flickorna och 

flickorna passade oftare på frågorna eller höll med någon annan och då ofta en pojke. 

Ojämlikheten tros dock blivit ännu större om grupperna varit större och om samtalen 

genomförts utan samtalsledare. Hade det inte varit Chambers frågor man utgått ifrån tros 

ojämlikheterna även då ökat.  

 

Studien avslutades med att på en av skolorna fick eleverna individuellt svara på en enkät med 

frågor och en fråga var: ”Berätta om du kan se några fördelar med att ha haft boksamtal om 

böckerna jämfört med om du bara hade läst dem själv” (Brink, 2006, s. 262). Brink anser att 

eleverna kan ha haft svårt att förstå frågan då några inte alls svarade och flera gav svar som  

egentligen inte svarade på frågan. Men det fanns tre svar som gick i linje med forskarens och 

lärarnas åsikter: 

 ”Man kan komma på saker man inte tänker på (Bjarne) 
Ja man får reda på andras åsikter om boken. Och om det är något man inte förstår 
kanske man får reda på det då. (Edit) 
Jag tycker det är bra med boksamtal. Jag börja läsa mer böcker. Det var kul att prata med några  
som hade läst samma bok. (Marit) (Brink, 2006, s. 263) 

  

Trots att det var pojkarna som hade tagit mest talutrymme under samtalen, så var det flickorna 

som var mest positivt inställda till boksamtal. Några pojkar lyfte dock fram detta, att eftersom 

de läste så sällan själva, så var det bra med boksamtal. På så sätt fick de en anledning till att 

läsa böcker. Brink framhäver detta som något positivt att när pojkarna upplevde ett tvång då 

läste de. Han jämför det med träning. Ska man bli bra på något måste man träna. Det är ofta 

krävande, men man måste göra det och det är bra.  

Några elever svarade att boksamtalet gjort att de blivit bättre på att uttrycka sig rent språkligt. 

De tar upp detta att stavning och ordförråd förbättrats.  
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5. Diskussion 
 

I denna diskussion börjar jag med en metoddiskussion och sedan knyter jag samman resultatet 

i studien. För att tydliggöra de olika delarna i resultatet utgör studiens frågeställningar 

huvudrubriker. Jag har dock valt att lägga till ytterligare en huvudrubrik då resultatet tydligt 

visar att boksamtalet har betydelse för elevernas personlighetsutveckling.  

 

5.1 Metoddiskussion 
 

Jag valde att göra en litteraturstudie, och inte intervjuer eller enkäter, för att jag ville få en 

fördjupad kunskap om läsförståelse i allmänhet och boksamtal i synnerhet. Jag ville få och 

förmedla en djup kunskap om vad forskningen anser att boksamtalet betydelse är för att 

utveckla elevernas läsförståelse och en kvalitativ metod ger god förståelse för det undersökta. 

 

Jag skulle ha kunnat genomföra min forskning ute i skolan och exempelvis intervjuat lärare 

om deras syn på boksamtal och dess betydelse för läsförståelsen. Det positiva med en sådan 

studie hade varit att det även gett en aktuell bild av hur boksamtal som metod fungerar i 

skolan. Men dels anser jag att en litteraturstudie ger en bra början på en helhet av ett område 

och ger kunskap och idéer om vad man bör och kan studera ute i skolorna i fortsatta studier. 

Dels ger en litteraturstudie en fördjupad kunskap inom ett specifikt område. 

 

Jag är nöjd med arbetsgången och valet av metod, då den gett mig svar på mitt syfte och mina 

frågeställningar. 

 

5.2 Boksamtalets utformande 
 

Denna studie visar att boksamtal kan utformas på olika sätt, men något som alla fem forskare 

(Andreassen, 2008; Brink, 2006; Chambers, 1994; Langer, 2005; Reichenberg, 2008) 

poängterar är att boksamtal inte handlar om att berätta saker för varandra utan det handlar om 

ett samtal där deltagarna delger sina tankar med varandra och tar in andras åsikter. Genom att 

sätta ord på sina tankar blir man mer medveten om vad man tänker. Att höra vad andra tänker 

utmanar även var och ens tankegångar och tillsammans kan deltagarna upptäcka mer av texten 

och få större insikter om textens innehåll. 
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5.2.1 Boksamtalets struktur 
 

Av resultatet framgår det att boksamtal kan genomföras i alla årskurser. Forskarna 

(Andreassen, 2008; Brink, 2006; Chambers, 1994; Langer, 2005; Reichenberg, 2008) menar 

att samtalen ska ledas av en samtalsledare och det är viktigt att de är väl strukturerade. I 

samtalet ska alla få göra sin röst hörd och något som man även alltid måste tänka på är att alla 

är nybörjare från början. Både elever och lärare måste få öva sig i att genomföra bra 

boksamtal. Valet av bok ska vara väl genomtänkt och ligga på rätt nivå för eleverna, både när 

det gäller intresse och läsbarhet. Det ska finnas en balans mellan lärarens val och elevernas 

möjlighet att påverka valet av bok. Boksamtal kan genomföras både efter läsning av 

skönlitteratur och faktatext. 

 

När det gäller utformningen av boksamtal lägger Chambers (1994) stor vikt på att läraren 

ställer rätt frågor. Han anser att det har en stor betydelse hur frågor ställs, då det kan vara 

svårt att få elever att uttrycka sig verbalt. I boksamtal bör ordet varför vara bannlyst därför att 

ordet är för aggressivt och allomfattande. Chambers lyfter fram en ”Jag-undrar”-inriktning, 

och menar att denna fras på ett tydligt sätt signalerar att det inte finns någon som vet alla svar. 

Inte ens läraren har alla svar, utan vill inbjuda till ett samtal och förhoppningsvis uteblir 

känslan av förhör. Chambers presenterar olika sorters frågor. Först är det grundfrågor och 

efter dem finns det allmänna frågor och specifika frågor. Vilka frågor som används och 

fördjupas är inte det väsentligaste, utan de ska ses som ett stöd för läraren. Det viktiga är att 

läraren styr samtalet så att det håller sig till det ämne i boken som gruppen fokuserat på och 

att alla får talutrymme och blir lyssnade på. Han pekar även på betydelsen av att tänka igenom 

hur läsningen sker, läsning i helklass, grupp eller enskilt. När boken väl är färdigläst är det bra 

om det får gå en tid innan boksamtalet genomförs. Eleverna hinner då fundera på berättelsens 

innehåll och på sina egna reflektioner. Även Brink (2006) ställer sig bakom Chambers tankar 

om hur ett boksamtal bör utformas. 

 

De modeller som Andreassen (2008) och Reichenberg (2008) lyfter fram lägger sitt fokus på 

att samtalet ska öva eleverna i att använda lässtrategier. Reciprok undervisning (RU) bygger 

på att använda goda läsares strategier, nämligen att sammanfatta, ställa frågor, reda ut och 

föregripa. I dialog övar sig eleverna i att använda strategierna och läraren tänker högt för att 

visa hur hon använder dem och är på så sätt en förebild för eleverna. Läraren och eleverna 

turas om att leda samtalet. Även transaktionell strategiundervisning (TSU) (Andreassen, 
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2008) bygger på dessa strategier. I denna modell är man noga med att påpeka att 

undervisningen bör pågå hela året, helst hela skoltiden. Båda dessa modeller bygger på 

Vygotskys tankar om att barn lär genom interaktion. Den tredje modellen som Andreassen 

framhäver är begreppsorienterad läsundervisning (BLU). Här står också strategianvändning i 

fokus men i denna modell pekar man även på vikten av att utgå ifrån viktiga begrepp i ett 

ämnesområde. Kärnan i undervisningen är läsengagemang och detta engagemang är en 

samverkan mellan motivation, begreppskunskap, strategianvändning och social interaktion. 

Reichenberg (2008) lyfter fram Questioning the Author (QtA), vilken har ett helt annat fokus 

än strategianvändning. Där är det textens författare som är central. Tanken är att eleverna ska 

bli medvetna om att det alltid finns en författare bakom varje text som kan vara otydlig och 

som har olika avsikter med det den skriver. Modellen vill visa att eleven inte ska ta på sig 

skulden för att han inte förstår utan våga ifrågasätta författaren. Klassen läser tillsammans en 

del av texten och samtalar och läser sedan en liten del till. Reichenberg pekar även på 

modellen ”att läsa mellan raderna” som främst riktar sig till yngre elever. Läraren läser ett 

kortare stycke och frågar sedan inferensfrågor. Genom att eleverna får svara på inferensfrågor 

så får de öva sig i att se bortom texten och utifrån ledtrådar använda sig av sina egna tankar 

och kunskaper för att nå fördjupad förståelse för innehållet.   

 

Langer (2005) fokuserar inte bara på boksamtalet utan hon framhäver det 

föreställningsbyggande klassrummet. Klassrummet ska präglas av en trygg tillvaro där 

eleverna är tänkande individer som aktivt deltar i diskussioner och reflekterar. Genom att dela 

personliga tolkningar i samtalet så berikar de varandra. Undervisningen baseras på elevernas 

tankar och reaktioner. Hon lyfter fram strategier som läraren utgår ifrån i planeringen och 

uppläggning av undervisningen. Dessa strategier är att förbereda inför läsandet, uppmuntra 

första intrycket, utveckla tolkningar, anta ett kritiskt perspektiv och att få överblick av texten. 

I slutet av samtalet summerar läraren lektionen och ska då vara tydlig med att sökandet inte 

tar slut i och med lektionen, utan det fortsätter. Läraren ska även betona att det inte finns 

några svar som alla måste enas om. 

 

5.2.2 Stämningen i klassrummet 
 

Resultatet tyder på att stämningen i klassrummet har stor betydelse för hur samtal fungera. 

Forskarna (Andreassen, 2008; Brink, 2006; Chambers, 1994; Langer, 2005; Reichenberg, 
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2008) menar att för att eleverna ska kunna dela sina tankar och idéer med varandra är det av 

stor vikt att de känner sig trygga. De måste känna att deras tankar är viktiga och att gruppen 

möter dem med respekt. I boksamtal finns det inga rätta eller fel svar. Chambers (1994) pekar 

på att samtalet måste präglas av ett förhållningssätt där allt är värt att berättas. I ett sådant 

tillåtande klimat kan eleverna, enligt Andreassen (2008), ta till sig undervisningen och han 

betonar att i klassrum där samarbete står i fokus är lärandemiljön bättre. Langer (2005) lyfter 

även fram betydelsen av lärarnas syn på eleverna. Hon menar att eleverna är självständigt 

tänkande individer och att de berikar varandra i samtalet när de delar sina personliga tankar.  

 

5.2.3 Lärarens roll i boksamtalet 
 

Forskarna (Andreassen, 2008; Brink, 2006; Chambers, 1994; Langer, 2005; Reichenberg, 

2008) i denna studie poängterar att det är lärarens uppgift att skapa trygghet i klassrummet 

och hjälpa eleverna att uttrycka sina upplevelser genom att ställa frågor och vara genuint 

intresserad av deras svar. Läraren ska vara samtalsledare och leda samtalen på ett strukturerat 

sätt. Modellen Reciprok undervisning (Reciprocal teaching) som Andreassen (2008) och 

Reichenberg (2009) lyfter fram är den enda av modellerna i denna studie där även eleverna 

ska vara samtalsledare. Läraren och eleverna ska turas om att leda samtalet. Brink (2006) 

däremot är tydlig med att läraren ska leda samtalet, då det är viktigt att talutrymmet fördelas 

så jämt som möjligt. I den studie som han lyfter fram fick pojkarna större talutrymme än 

flickorna och så bör det inte vara. Regeringens betänkande (SOU 2010:99) pekar på vikten av 

att skolan arbetar med jämställdheten i skolan. Här har läraren ett stort ansvar i att inte låta 

någon grupp ta över utan fördela talutrymmet och göra eleverna uppmärksamma på vikten av 

att lyssna på sina kamrater. 

 

Synen på hur delaktig läraren ska vara under samtalet är olika hos forskarna och i de modeller 

de framhäver. Chambers (1994) menar att läraren bör stå tillbaka med sina åsikter och bara 

leda samtalet. Om läraren delger sina tankar och åsikter kan många elever känna sig styrda av 

dem. I boksamtalet måste det vara lärarens ärliga avsikt att låta läsgruppen styra 

samtalsämnet. Det får inte vara, som ofta traditionellt lärarstyrs undervisning är uppbyggd, så 

att läraren söker ett givet ämne. De modeller som Andreassen (2008) och Reichenberg (2008) 

lyfter fram anser att läraren ska vara en förebild för eleverna och tänka högt kring det lästa 

och på så vis visa hur hon använder sig av de olika strategierna. Därigenom får eleverna 
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vägledning i hur de ska använda strategierna och kan sedan göra det på egen hand. Läraren 

har även till uppgift att locka fram aktiva handlingar hos eleverna och där är frågor ett viktigt 

redskap. Frågor av den typen som utmanar eleverna till att tänka själva och använda sig av 

sina förkunskaper för att kunna finna svar. Tyvärr känner sig många lärare osäkra på hur de 

ska få dialogen att fungera och avstår därför att genomföra boksamtal. Men även lärare måste 

få öva sig i att leda boksamtal. Langer (2005) är också tydlig med att läraren ska vara delaktig 

i samtalet. Hon menar att samtal inte går att planera i förväg utan det är ett samspel som 

läraren måste vara en del av. Som hon uttrycker det ska läraren vara en försiktig lyssnare som 

ska försöka förstå hur eleverna tänker och hjälpa dem att hitta sätt att fundera vidare. Hon ska 

också bjuda in de elever som har det svårt att komma in i diskussionen och se till att det som 

diskuteras hör till textens ämnesområde. 

 

5.2.4 Nackdelar med boksamtal 
 

Resultatet av denna studie visar inte på många nackdelar med boksamtal men det finns några 

punkter. En av modellerna som Reichenberg (2008) lyfter fram är Instructional conversations 

(IC). Det som är negativt med denna modell, enligt henne, är att svaga elever kan ha svårt att 

komma ihåg textinnehållet och hänga med i samtalet eftersom texten läses tyst av eleverna i 

början av lektionen.  

 

Reichenberg (2008) och Brink (2006) tar upp detta att många lärare anser att boksamtal är för 

tidskrävande. De anser att det är beklagligt, då ett genomfört boksamtal är väl använd tid. 

Brink pekar även på svårigheterna med att fördela talutrymmet, t.ex. pojkarna tog större plats 

än flickorna. Ojämlikheten tros dock blivit ännu större om grupperna varit större och om 

samtalen genomförts utan samtalsledare. Hade det inte varit Chambers frågor man utgått ifrån 

tros ojämlikheterna även då ökat.  

 

5.3 Hur boksamtal främjar elevernas läsförståelse 
 

I skolans läroplan (Lpo94) betonas betydelsen av att språket ska utvecklas. I kursplanen i 

svenska står det att eleverna i dialog ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka 

tankar och känslor om en texts innehåll. De ska få utveckla sin läsning, förståelse och 

möjlighet att reflektera och tolka olika texter.  
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Av resultatet i denna studie framgår det att boksamtalet ger eleverna möjlighet till denna 

utveckling. Forskarna (Andreassen, 2008; Brink, 2006; Chambers, 1994; Langer, 2005; 

Reichenberg, 2008) menar att i boksamtalet får eleverna sätta ord på sina tankar och känslor 

och tolka det lästa. Genom att göra detta fördjupas deras läsförståelse.  

 

Lundberg (2010) pekar på att god läsförståelse har den som förstår vad som förmedlas i en 

text, då inte bara med de exakta orden som finns i texten utan även det som står mellan 

raderna. Läsaren tar in information från texten och använder sig av sina förkunskaper och 

utvecklar ett inre scenario. Genom att utnyttja sina tidigare omvärldskunskaper bygger man 

upp sammanhang och skapar förståelse för budskapet. När det gäller tolkningen måste läsaren 

vara aktiv, vilket betyder att han måste hela tiden tolka ledtrådarna i texten och utifrån dem 

skapa inre scenarior med hjälp av sina förkunskaper. Detta är en process som pågår hela tiden, 

då läsaren får ny information under läsningen. Läsförståelse är ett aktivt arbete där läsaren är 

medskapare, det sker ett möte mellan texten och läsaren.  

 

I boksamtalet uppstår detta möte mellan texten och läsaren. Det gemensamma för alla former 

av boksamtal i denna studie är att dialogen står i fokus, men dess utformning ser lite olika ut. 

Chambers (1994) menar att för att eleverna ska få tag i sitt vetande och förstå var sina tankar 

och känslor kring det lästa kommer ifrån, så kan följdfrågan ”Hur vet du det?” vara väldigt 

användbar. Denna fråga hjälper eleverna att tänka ett varv till och sätta ord på vad det är som 

gör att de känner som de gör eller vet det de vet. Även Reichenberg (2008) anser att för att 

elever ska kunna bli goda läsare så måste de få möjlighet att läsa och samtala gemensamt med 

andra. Samtalet är viktigt för lärandet, för genom att bl.a. dela tankar, jämföra tolkningar och 

argumentera så bearbetas kunskap och befästs på ett tydligt sätt. Eleverna får även lära sig att 

de kan lära av andra och att de själva kan berika samtalet och på så sätt lära andra. Hon lyfter 

fram Vygotskijs tankar om att den sociala interaktionen har stor betydelse för språk- och 

kunskapsutvecklingen. När det gäller boksamtal är begreppet hos Vygotskij ”zonen för 

närmaste utveckling” central. Eleverna behöver aktivt stöd för att kunna utvecklas. 

Tillsammans med andra kan de prestera mer än vad de kan prestera själva och efter övning stå 

på egna ben.  

 

Likaså lyfter Andreassen (2008) fram Vygotskij, då modellerna RU och TSU grundar sig på 

hans tankar. Nämligen att eleverna lär sig i socialt samspel med andra och kan sedan stå på 

egna ben. Han menar att undervisning i läsförståelse ska ge eleverna kunskap och strategier de 
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kan använda när de stöter på svåra ord eller meningar och hur man sammanfattar texter. 

Undervisningen ska även klargöra att de ska gå bortom texten och läsa mellan raderna och hur 

det kan gå till. Lärare måste med sin undervisning ge eleverna förståelsestrategier så att de 

kan förstå texter de möter. Andreassen belyser uttrycket explicit förståelseundervisning. 

Enligt läsforskare betyder detta uttryck att undervisningen på ett konkret och direkt sätt 

förklarar och visar på effektiva lässtrategier. Det viktiga är att göra eleverna uppmärksamma 

på att de själva ska vara aktiva i mötet med texten. Andreassen menar att de flesta elever inte 

är vana vid att samtala om hur de tänker under läsning. Lärarens uppgift är att göra eleverna 

uppmärksamma på hur de tänker och detta är ett utvecklingsarbete. Undervisningen bör vara 

uppbyggd så att läraren förklarar hur strategier, som en god läsare använder sig av, används 

och varför de är viktiga. Sedan använder sig läraren av strategierna genom att tänka högt och 

visa hur hon tänker. Därefter får eleverna öva sig i att använda dem genom att själva tänka 

högt i samtalen och efter övning kommer de att kunna använda sig av dem på egen hand i sin 

läsning.  

 

Lundberg (2010) och Franzén (2003) pekar på detta att läsförståelse handlar mycket om att 

skapa förståelse inte bara från den direkta information som läsaren får i texten utan det 

handlar även om att läsa mellan raderna, att göra inferenser. När läsaren gör inferenser 

användes ledtrådar i texten. Dessa ledtrådar kopplas till tidigare kunskaper kring ämnet i fråga 

och på så sätt kan läsaren dra slutsatser och förstå vad författaren vill säga. För att kunna dra 

slutsatser av informationen krävs det erfarenheter och goda kunskaper av omvärlden. En 

läsare som har det har lättare att skapa förståelse. Elever med låg läsförmåga förstår inte att de 

måste utnyttja sina bakgrundskunskaper. Detta behöver ofta övas för att aktiveras. I skolan är 

det viktigt att läraren väljer texter som eleverna kan hantera. De behöver ha förkunskaper i 

ämnet eller så måste läraren diskutera ord och begrepp innan texten läses för att på så sätt ge 

eleverna förkunskaper. För att elever i vår skola ska får möjlighet att utvecklas till goda läsare 

måste undervisningen vara strukturerad och eleverna måste få vägledning in i skriftspråket.  

 

Forskarna (Andreassen, 2008; Brink, 2006; Chambers, 1994; Langer, 2005; Reichenberg, 

2008) i denna studie poängterar vikten av att läsaren gör inferenser. Alla använder dock inte 

ordet inferens. Brink pekar på att läsning, och då framför allt av skönlitteratur kräver mycket 

av läsare. För att förstå en text kan man inte bara läsa den rent bokstavligt, utan läsaren måste 

även fylla i luckorna som finns i texten. Brink kallar detta för att läsa med fördubbling, vilket 

betyder att läsa bokstavligt och tolkande. Detta är något som behöver övas och eftersom 
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elever i mellanåldern mer och mer möter avancerade texter så bör de få möjlighet att utveckla 

denna förmåga. Langer menar att alla som läser söker mening i texten och när vi gör det så 

bygger vi föreställningsvärldar. Dessa världar påverkas av ens personliga och kulturella 

erfarenheter och är en sammanlänkning av idéer, bilder, frågor, förväntningar, argument och 

föraningar som fyller våra tankar när vi läser. Hon menar att förståelse är att tolka t.ex. en text 

och när man gör det så har man valmöjligheter. Dessa valmöjligheter kallar hon för faser och 

de är avgörande för skapandet av föreställningsvärlden. Langer pekar på fyra sådana faser 

som handlar om att kliva in i föreställningsvärldar och fördjupa dem, reflektera över deras 

betydelse och analysera över förståelsen av texten. Dessa faser sker inte alltid i följd. De kan 

komma upp flera gånger under läsningen och även i efterhand som t.ex. under en diskussion 

om texten. Langer menar att eleverna behöver få stöttning i detta och här har samtalet en 

viktig roll. Genom att dela tolkningar i samtalet berikar eleverna varandra och utvecklar sina 

förmågor att tänka och uttrycka sig kring det lästa. På så sätt fördjupas deras läsförståelse.  

 

5.4 Hur boksamtalet hjälper eleverna att utvecklas till aktiva läsare 
 

Av denna studie framgår det att detta med läsförståelse och att vara en aktiv läsare hör ihop. 

För att kunna förstå en läst text måste läsaren vara aktiv. Som Franzén (2003) pekar på så är 

alldeles för många elever i dagens skola passiva inför mötet med texter. De läser mekaniskt 

mening för mening och lyssnar passivt. Med denna passiva hållning förstår de inte vad de 

läser och på så sätt får de väldigt svårt att följa med i skolarbetet. De har inte förstått att de ska 

använda sig av sina förkunskaper i mötet med texten.  

 

Brink (2006) belyser också detta med läsovana och att många elever läser passivt. För att 

ändra på det behöver eleverna läsa mer. I den studie som han lyfter fram menar några pojkar 

att eftersom de läste så sällan själva så var det bra med boksamtal för på så sätt fick de en 

anledning till att läsa böcker. Brink framhäver detta som något positivt att pojkarna upplevde 

ett tvång och då läste de. Han jämför det med träning. Ska man bli bra på något så måste man 

träna. Det är ofta ansträngande men man måste göra det och det är bra.  
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En aktiv läsare förstår ord och begrepp och är med och skapar bilder av det lästa. Han 

använder sig av sina egna erfarenheter när han möter texten och reflekterar över innehållet.  

Den goda läsaren förstår inte alltid allt det han läser men som Reichenberg (2008) lyfter fram 

vet han hur man kan göra för att förstå. Den goda läsaren är aktiv och använder sig av 

metakognitiva strategier, vilket innebär att han kan bedöma sin egen förståelse och reflektera 

över den. Han gör inferenser under läsningen och fyller i utelämnad information med hjälp av 

sina egna erfarenheter och bakgrundskunskaper. 

 

Forskarna (Andreassen, 2008; Brink, 2006; Chambers, 1994; Langer, 2005; Reichenberg, 

2008) i denna studie menar att boksamtal ger eleverna möjlighet att öva sig i att läsa och att 

aktivt möta texter. Dessa samtal gör dem uppmärksammade på att de måste inta en aktiv 

hållning när de läser och använda sig av sina erfarenheter och bakgrundskunskaper för att 

fylla i luckor i texten. Dialogen bidrar även till att eleverna minns mer och får en ökad 

förståelse av innehållet. De blir också uppmärksamma på textens innehåll och hur de kan 

använda olika strategier när de uppmanas att tänka och reflektera högt i samtalet. I samtalet 

hör de även hur andra elever tänker och läraren blir en förebild för användandet av 

förståelsestrategier då hon tänker högt kring det lästa. Boksamtal ger eleverna övning som 

sedan kan leda till att de kan stå på egna ben och aktivt läsa med förståelse. Reichenberg 

(2008) är tydlig med att poängtera att det är lärarens ansvar att eleverna blir aktiva läsare.  

 

Langer (2005) är explicit i sin syn på eleverna, de är kompetenta tänkande individer Hon 

menar att eleverna försöker förstå sig själva och texterna de möter. De använder sig av sina 

kunskaper för att skapa textvärldar och förståelse för innehållet. De behöver alltså inte lära sig 

detta utan det är en del av deras personlighet. Samtalen är dock viktiga för elevernas 

utveckling.  

 

5.5 Boksamtalets betydelse för den personliga utvecklingen 
 

Elevernas självbild och självförtroende påverkas av deras läsutveckling och tvärtom. De har 

en ömsesidig påverkan av varandra. Taube (2007) understryker betydelsen av att läsning 

måste vara något positivt. Det är oerhört viktigt att elevernas läsning utvecklas i en positiv 

spiral och inte hamnar i en negativ spiral som leder till att utvecklingen stannar upp. En elev 

som har svårt för att läsa och förstå innehållet i en text vill helst inte läsa. ”Matteuseffekten” 
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som Westlund (2009) belyser stämmer verkligen när det gäller läsutvecklingen. Detta är 

negativt för självförtroendet och dessa barn blir förlorare i vårt samhälle eftersom det krävs 

språklig kompetens hos medborgarna.  

 

Av resultatet i denna studie framgår det tydligt att forskarna (Andreassen, 2008; Brink, 2006; 

Chambers, 1994; Langer, 2005; Reichenberg, 2008) anser att boksamtalet utvecklar elevernas 

läsförståelse och det utvecklar och stärker elevernas självbild och självförtroende. Att läsa och 

förstå en text handlar inte bara om att förstå innehållet utan det handlar även om att förstå sig 

själv och livet. Chambers (1994) menar att samtalet har en viktig grundläggande ställning i 

våra liv och att samtalet om böcker är värdefullt. Där får var och en möjlighet att sätta ord på 

sina tankar och funderingar. Dessa samtal ger en övning i att kunna uttrycka sig och samtala 

även i allmänhet i vardagslivet. Att kunna samtala bra menar Chambers, är något som man 

måste få lära sig och lika viktigt som det är att samtala bra, är det betydelsefullt att kunna 

lyssna på ett bra sätt. Han sätter även in boksamtalet i ett större sammanhang och ser detta 

samtal, där balansen finns mellan individens läsning och gruppens skapade läsning, som en 

metafor för ett demokratiskt och jämlikt samhälle.  

 

Langer (2005) pekar också på att litteratur spelar en viktig roll i människors liv. Hon är 

övertygad om att litteratur provocerar tänkandet. Genom litteraturen kan vi utforska oss själva 

och andra. Hon lägger stort fokus på det personliga planet och hon menar att medan vi läser 

och söker mening i texten bygger vi föreställningsvärldar och vi frågar oss själva vad tankarna 

i föreställningsvärldarna betyder för vårt liv. Dessa föreställningsvärldar som vi skapar genom 

att läsa upplyser och påverkar vårt liv samtidigt som livet upplyser och påverkar 

föreställningsvärldarna. Denna påverkan kan vara väldigt kraftfull, då en text kan beröra en 

människa på djupet. Langer ser eleverna i ett klassrum som självständigt tänkande individer 

som påverkas av sin livshistoria och sina grupptillhörigheter. I samtalet delar eleverna sina 

personliga tolkningar och på så vis berikar de varandra. För att eleverna ska kunna dela sina 

tolkningar så är det viktigt att de känner sig trygga och vågar stå upp för sina tankar. I 

dialogen får eleverna ta del av perspektiv på texten som de inte själva har tänkt på. Genom att 

ta del av dessa nya tankar får eleverna reflektera över sina egna funderingar och tänka om 

eller fördjupa sina egna tankegångar. Detta kan leda till utveckling och ökad mognad.  
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Eleverna lär sig att det inte bara finns en riktig tolkning. Det handlar inte bara om en 

fördjupad förståelse rent kunskapsmässigt utan även om en bättre förståelse för andra 

människor. Dessutom lär de sig inte bara behandla litteraturen utan förmågan att tänka och 

uttrycka sig i dialogen i klassrummet bär de med sig ut i livet. Den litterära förståelsen bidrar 

till personlig, social och intellektuell utveckling. 

 

6. Slutord 
 

Under arbetet med denna litteraturstudie har jag fått en fördjupad kunskap kring läsning och 

specifikt om boksamtal som metod för att stärka elevers läsförståelse. Enligt min uppfattning 

är boksamtal, precis som resultatet av denna studie pekar på, en väl fungerande metod som 

stärker elevernas läsförståelse. 

 

Som nämnts tidigare är det i dagens samhälle viktigt att erövra goda språkkunskaper och det 

är skolans uppgift att ge eleverna kunskaper i att hantera språket både skriftligt och muntligt. 

Rapporter om den svenska skolan visar tyvärr alarmerande siffror på att allt för många elever i 

grundskolan går ut utan fullständiga betyg och en bidragande faktor till detta är elevernas låga 

kunskaper i läsförståelse. Internationella studier, som PIRLS och PISA, visar ett försämrat 

resultat hos svenska elever gentemot tidigare studier (Westlund, 2009). Alla ämnen i skolan 

påverkas av elevernas läsförståelse. Som det framgår av resultatet i denna studie är det viktigt 

att alla lärare arbetar aktivt med läsförståelsen i sin undervisning för att öka elevernas 

kunskaper i läsförståelse och jag anser att boksamtal är en av metoderna som kan leda till 

dessa ökade kunskaper. 

 

Som jag ser det så är det dialogen i boksamtalet som är den viktiga kärnan. Forskarna 

(Andreassen, 2008; Brink, 2006; Chambers, 1994; Langer, 2005; Reichenberg, 2008) i 

studien menar att genom att sätta ord på sina tankar blir eleverna mer medvetna om vad de 

tänker. Att höra vad andra tänker utmanar även var och ens tankegångar och tillsammans kan 

deltagarna upptäcka mer av texten och få större insikter om textens innehåll. Boksamtalet ger 

en unik möjlighet för eleverna att öva sig i att använda förståelsestrategier och pröva sig fram 

genom att tänka högt. I gruppen får de stöttning av sina kamrater och av läraren som sedan 

leder till att de kan stå på egna ben. Enligt min uppfattning är samtalet viktigt för lärandet, 

precis som studiens resultat visar på, och Vygotskijs begrepp ”zonen för närmaste utveckling” 
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centralt. Eleverna behöver aktivt stöd för att kunna utvecklas och när deras förmåga att sätta 

ord på sina tankar och känslor och tolka det lästa stärks fördjupas deras läsförståelse. 

 

I resultatet ser jag att läraren har en mycket viktig roll för elevernas utveckling av 

läsförståelse och för att boksamtal ska fungera som metod. Under ett boksamtal är det av stor 

vikt att eleverna känner sig trygga och det är läraren som ska skapa denna trygghet och det 

gör hon genom att vara en strukturerad samtalsledare. Att väl fungerande boksamtal, där både 

elever och lärare fått öva sig i att samtala, utvecklar elevernas läsförståelse och hjälper dem 

till att bli aktiva läsare är något som jag anade att resultatet skulle peka på när jag påbörjade 

denna litteraturstudie. Något som jag däremot inte hade någon tydlig kännedom om var att 

boksamtal och litterär förståelse bidrar både till personlig, social och intellektuell utveckling. 

Dessutom kan det ge upphov till en fördjupad förståelse för andra människor och en förmåga 

att uttrycka sig, vilket eleverna bär med sig ut i livet. Denna del av resultatet har verkligen 

gett mig en fördjupad insikt om boksamtalets möjlighet att utveckla elevernas personlighet 

och stärka deras självbild och självförtroende. En insikt som stärker min uppfattning om att 

boksamtal är en väl fungerande metod som utvecklar elevernas läsförståelse och dessutom är 

personlighetsutvecklande och bör användas i skolundervisningen.  

 

7. Fortsatt forskning 
 

I denna litteraturstudie har jag tagit del av vad forskningen säger om bl.a. boksamtalet som 

metod. Det vore intressant att göra en studie där man går vidare med samma syfte och 

frågeställningar, och går ut på fältet och intervjuar lärare och elever kring deras syn på 

boksamtal. Steg ett skulle kunna vara att undersöka hur verksamma lärare ser på boksamtalet 

som metod för att utveckla elevernas läsförståelse. Ett andra steg skulle kunna vara att 

undersöka elevernas åsikter och uppfattning om boksamtal.  
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