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Sammanfattning 
Vår studie redovisar hur lärarna med boksamtalet som metod kan stödja elever i 

förskoleklass till årskurs 3. Våra undersökningsområden är muntlig språkutveckling, 

fantasi, självförtroende och självkänsla samt kritiskt tänkande. Till vår studie har vi 

intervjuat sex lärare på en skola i Mellansverige. Vi har även observerat fyra 

boksamtalssituationer i förskoleklass och årskurserna 1-3. 

 

I resultatdelen beskriver vi hur lärarna arbetar med boksamtal utifrån muntlig 

spårkutveckling, fantasi, självkänsla och självförtroende och kritiskt tänkande. Genom 

citat från de intervjuade lärarna framkommer olika aspekter och metoder hur lärarna 

arbetar med boksamtal i klasserna. Vi har uppfattat lärarna som mycket medvetna 

pedagoger som reflekterar inför boksamtal och planerar vad de vill ta upp och diskutera 

med eleverna. De försöker även att fånga upp barnens spontana tankar och bygga vidare 

på dem genom diskussion. Lärarna är medvetna om betydelsen av klassrumsmiljö, 

gruppkonstellation och tillåtande klassrumsklimat och hur dessa faktorer påverkar 

barnens lärande. Boksamtal är inget nytt för de här lärarna och vi är av uppfattningen att 

de verkar väl medvetna om hur både barnens språkliga utveckling och individuella 

utveckling kan höjas vid regelbunden användning av boksamtal. 

 

I resultatet finns några interaktioner mellan lärare och elever beskrivna. Dessa 

interaktioner visar hur arbetet med boksamtal kan se ut i praktiken. Lärarna använder 

sig av medvetna strategier i interaktionerna med eleverna. Några återkommande 

strategier som vi ser är att lärarna uppmuntrar alla elever att samtala, repeterar vad 

eleverna säger och hjälper till med rätt meningsuppbyggnad, ber eleverna utveckla sina 

reflektioner i samtalen samt använder olika metoder att lyfta upp svåra ord och begrepp 

i texterna.  
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Inledning 

Finns det något bättre än att öppna en ny bok? Att få titta ordentligt på bokomslaget, 

fundera över titeln och känna hur boken nästan knakar när man öppnar den för första 

gången. Sedan få bekanta sig med den nya boken i ett mysigt hörn och bara få leva sig 

in i en annan värld en stund. Läsning är berikande som sysselsättning. Barnen får vara 

med om en annan värld och leva sig in i texter och bilder, men där stannar det oftast i 

flera av dagens klassrum. Läsningen blir därmed bara en fantasi som barnet inte får dela 

med någon, mer än i en bokrecension som enbart läraren själv läser. Brink (2006) menar 

att det inte är fel på bokrecensionen i sig när eleverna läser olika böcker men att det går 

att använda boken på så många andra sätt. Genom att ha ”learning by doing” i 

bakhuvudet i undervisningen med böcker och andra texter får eleverna något att hänga 

upp sin kunskap på. Det får något mer än bara en berättelse. Att arbeta med sina sinnen, 

kroppen och görandet kopplat till böcker kan med fördel göras med boksamtal som 

metod (Dominković m.fl. 2006). 

 

Dagens medier konkurrerar med böckerna i barnens hem. Flera gånger ersätter 

barnprogram och TV-spel barnens bilderböcker. Istället för att en vårdnadshavare läser 

godnattsaga får många barn se på barnprogram innan de lägger sig för att sova 

(Dominković m.fl. 2006). Lärarna idag önskar att alla barn ska få möjligheten att 

upptäcka boken och vad den kan bidra med, även om nya medier som barnprogram, 

filmer, TV-spel och datorspel inte ska underskattas i vårt moderna samhälle. Det gäller 

även att nya medier uppmärksammas och samtalas om i samma utsträckning som 

skönlitteratur för även digitala verktyg går utmärkt att använda i exempelvis 

tematiseringar i undervisningen. 

 

Garme (2006) skriver att vi behöver använda oss av interaktion mellan elever och lärare 

samt mellan elev och elev. Chambers (2011) menar att vi lever i en annan tid i dag och 

att skolan också ser annorlunda ut. Idag uppskattas talet och samtalet i skolan. Alla barn 

ska få höras och säga sin mening. Barn och ungdomar får färre tillfällen att tala med 

vuxna än för bara 10 år sedan. I skolan är det viktigt att barn och ungdomar får utveckla 

sitt språk. Hon bedömer att det är inte är någon annan som utvecklar barnens och 

ungdomarnas språk åt dem, utan att de själva får skapa de språkutvecklande miljöerna. 

Det är skolans största uppgift att skapa språkutvecklande miljöer för eleverna. 

Boksamtal är en metod som bland annat kan bidra till att elevers språkutveckling 

förbättras (Garme 2006). 
 

Ett boksamtal kan utföras enligt flera olika metoder. Att läraren stannar upp i texten och 

frågar om eleverna känner till svåra ord och begrepp är en form av samtal. Det är ett 

samtal som gör att eleverna får kännedom om begrepp och ord som de inte möter i 

vardagen och som därmed bidrar till att eleverna utökar sitt ordförråd. Boksamtalet kan 

också bestå av samtal efter bokens slut där eleverna tillsammans med läraren 

sammanfattar boken och samtalar om centrala händelser de lagt märke till. Man kan 

samtala om boken och fråga om varje individuell elevs kopplingar och erfarenheter till 

händelser och karaktärer i boken. Ett boksamtal kan också ha färdiga diskussionsfrågor 

eller bestå av frågor som läraren själv funnit betydelsefulla och tagit fram till 

slutdiskussion. Diskussionsfrågorna kan vara olika beroende på vilken bok eller text 

som man har läst i klassen och vilket tema boken berör. Det finns flera olika teman som 

är centrala för elever som är mycket unga och fortfarande går i grundskolan. Det kan 

handla om vänskap, kärlek, familj, intressen, döden, livet, normer, religion eller andra 

teman som är viktiga och intressanta för eleverna. Det gäller att läraren fångar upp 
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teman som eleverna önskar och har behov av. Brink (2006) skriver att man kan använda 

skönlitteratur och kombinera den med olika skolämnen som historia, samhällskunskap 

eller miljö. Skönlitteratur är lättare att ta till sig och lättare att läsa än vad lärobokstexter 

är samt att skönlitteratur ofta leder till samtal. Olika temaområdena kan läraren ta ett 

steg vidare och arbeta mera med i klassen genom att exempelvis sätta upp 

teaterföreställningar, skriva berättelser, sjunga sånger, leka lekar, dramatisera böcker 

och texter, teckna eller bygga. Genom att kombinera bokens tema med olika skolämnen 

kan man göra temat djupare (Brink 2006). 

 

Chambers (2011) har blivit mycket uppmärksammad när det gäller boksamtal och hans 

metoder har ofta använts av många engagerade lärare. Han önskar att alla barn ska vara 

involverade i samtalet vilket bör börja enkelt genom att eleverna får svara på vad de 

gillar och ogillar i boken. Det är frågor som det inte finns några rätta eller felaktiga svar 

på. Sedan menar Chambers att samtalet kan utvecklas genom att bygga på och samtala 

vidare om barnens spontana reaktioner och associationer. 

 

För lärarna är det läroplanen som styr vad de ska undervisa och vad eleverna ska ha med 

sig i sina ryggsäckar efter skolgångens slut. Läroplanen talar för ett sätt att arbeta med 

samtal i undervisningen kombinerat med språk och lärande. Den säger: 

Språk, lärande och identitetsutvecklande är nära förknippade. Genom rika möjligheter att 

samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Skolverket Lgr11 s 44). 

Samtalet blir en handling och även ett redskap att hänga upp ny kunskap på för 

eleverna, ett sätt att få med sig matnyttig kunskap som de får lägga i sina ryggsäckar. 

Eleverna får lyssna på varandra, de får lyssna på läraren och de får föra sin egen talan 

med boksamtalet som en metod. Eleverna får även möjligheten att upptäcka boken i 

skolan genom att få den läst för sig, läsa den själv, se på bilder, diskutera och samtala 

om innehåll och karaktärer kopplat till sitt eget liv. Eleverna får även känna på boken, 

uppleva den, titta och bläddra i den. De får leva sig in i boken och dess bilder för att 

upptäcka en ny värld med en vuxen som finns där som stöd. 

Syfte och frågeställningar 

Vår studie fokuserar på högläsning och boksamtal i förskoleklass och årskurs 1-3. Syftet 

är att undersöka hur lärarna med hjälp boksamtalet kan stödja elevernas muntliga 

språkutveckling, fantasi, självförtroende och självkänsla samt kritiskt tänkande. Med 

boksamtal avser vi i denna undersökning samtal om böcker och texter. Med böcker 

syftar vi både på bilderböcker och kapitelböcker. Texterna kan vara både längre och 

kortare. Det kan också vara en dikt, en bildtext eller andra slags texter elevgrupperna 

samtalar om. 

 

Våra frågeställningar är: 

 Hur gör lärarna för att påverka elevernas muntliga språkutveckling i 

boksamtalet? 

 Hur gör lärarna för att stimuleras elevernas fantasi genom boksamtalet? 

 Hur gör lärarna för att utvecklas barnens självkänsla och självförtroende i 

boksamtalet? 

 Hur arbetar lärarna med att utveckla ett kritiskt tänkande hos eleverna genom 

boksamtalet? 
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Boksamtal i teori och praktik 

Vi kommer att undersöka olika teorier kring högläsning och boksamtal i förhållande till 

muntlig språkutveckling, fantasi, självkänsla och självförtroende och kritiskt tänkande. 

Vi har läst vad några forskare säger om samtalets betydelse för barn i de yngre åldrarna 

i grundskolan. Vi har också studerat några projekt som fokuserat på tillvägagångssätten 

samt i vilken utsträckning några skolor idag använder sig av boksamtal.  

Deweys och Vygotskijs tankar om barns lärande och skola 

Dewey och Vygotskij har varit betydelsefulla för den skola vi har idag. De har båda 

utvecklat teorier och metoder om skolans undervisning och barns lärande som har 

påverkat läroplaner samt haft inflytande på undervisningen.  

Learning by doing 

Dewey förespråkade att barnen aktivt skulle få pröva och experimentera i skolan för att 

kunna lära in kunskap. Learning by doing kallades Deweys idé där han såg att barn inte 

lär in på samma sätt och han ville att de i skolan skulle få möjligheten att lära genom 

flera tillvägagångssätt. Man skulle även hitta det sätt som passade den enskilde eleven 

bäst (Lindqvist 1999). 

 

Dewey och även Vygotskij menade att skolan skulle återspegla samhället vi lever och 

verkar i. Det för att skolan ska förbereda barnen på arbetslivet och samhället. Dewey var 

av åsikt att skolan skulle påminna om ett litet samhälle där det skulle finnas skolkök, 

snickeri och praktiskt arbete. Framförallt betydande var att det fanns demokrati på 

skolan och i klassrummen. Detta ansåg Dewey vara nödvändigt för att eleverna skulle 

tränas till att bli goda medborgare (Lindqvist 1999). 

Barnens lek 

Leken ser Vygotskji och Dewey som intressant och den är ett sätt att lära om framtiden. 

Dewey redogör för hur barnens docklek kan utvidgas till olika rollekar och på så sätt ge 

barnen kunskap om vardagslivet. Dewey menar att man kan se på ett barn om det blir en 

bra förälder genom att barnet leker med dockor som barn. Vygotskij menar, tillskillnad 

från Dewey, att leken får barnet att tänka (Lindqvist 1999). Lindqvist (1999) hävdar att 

leken är en metod som kan användas för att lära sig att tänka rationellt och för att bli 

medveten. Vygotskij menar att lek och arbete hör ihop. Strandberg (2006) säger att man 

kan använda sig av leken som metod i skolan och syftar till Vygotskijs tankar om arbete 

och lek. Strandberg (2006) använder sig av ordet delaktighet och skriver att barnen i 

leken experimenterar och undersöker, prövar, utvecklar och omformar sina lekar till 

sina kamrater och sin omvärld. Att använda sig av barnens tillvägagångssätt i 

undervisningen anser Strandberg (2006) vara ett vinnande koncept. 

Fantasi och kreativitet 

Vygotskij beskrev människan från två perspektiv, människan som återskapar och 

människan som skapar något nytt. Den som skapar något nytt har en kreativ förmåga 

vilken behövs för utveckling i skolan men även i vårt samhälle (Strandberg 2006). 

Vygotskij kallade den kreativa förmågan för fantasi. ”Fantasin är fundamentet för varje 

kreativ handling.” (Lindqvist 1999 s 187) Fantasi och kreativitet existerar inte enbart i 

barndomen utan är lika aktuellt för vuxna. 
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Den proximala utvecklingszonen 

Vygotskij forskade om barns utveckling och processen kallade han för den proximala 

utvecklingszonen. Det innebär vad den enskilde eleven kan göra med och utan stöd av 

en vuxen. Vygotskij menade att eleverna i skolan behöver stöd från läraren i vissa 

situationer som i t.ex. problemlösning för att kunna få hjälp med vad de ska göra och 

hur de ska tänka och reflektera. Vygotskij ansåg att det barnet får hjälp med att göra 

idag, klarar det att göra själv i morgon (Lindqvist 1999). När det gäller svåra begrepp 

som barnet ska få ny kunskap om, skriver Strandberg (2006). Vygotskij var av den 

åsikten att den vuxne inte enbart överför begreppen och de svåra orden till barnet utan 

att de överförs till en plats där nya ord och begrepp bearbetas innan det kan läggas till 

barnets vardagliga språk. 

Skönlitteratur i skolan 

Böcker ger fantastiska möjligheter att förflytta sig från här och nu i barnkammaren till där och 

då var som helst. Böcker ger också oändligt fler möjligheter att träffa på nya ord och begrepp 

än vad det vardagliga livet kan erbjuda (Dominković m.fl. 2006 s 15). 

Dominković m.fl. (2006) skriver att det utökade språk som barnen får med sig genom 

läsning även leder till en utökad tankeverksamhet då barnen får med sig ord och 

begrepp från läsningen. 

Att läsa skönlitteratur i skolan 

Varför ska barn läsa skönlitteratur? Amborn och Hansson (1998) skriver att man får 

liknande svar ifrån de flesta lärare. Ord som fantasifullhet, kreativitet, ökad språklig 

kompetens och större empatisk förmåga och ökade kunskaper finns på svarslistan om 

varför barn ska läsa skönlitteratur. Amborn och Hansson (1998) menar att det inte finns 

något bättre för framför allt språkutvecklingen än att läsa för sitt barn, sjunga och 

berätta och samtala med barnet.  

 

Läroplanen (Skolverket Lgr 11) anger att undervisningen i framför allt svenska ska 

stimulera eleverna att utveckla sina kunskaper i tal och skrift. Fantasifullhet och 

kreativitet är ord som ofta förknippas med barn och deras lek, men är något som barnen 

måste få kunskaper i att utveckla med hjälp av sina kamrater och vuxna i barnens 

närhet. Att läsa skönlitteratur kan även ses som en vardagsflykt, till något eller från 

något. Det kan ses som ett gömställe och ett skydd och därmed kan läsningen erbjuda 

tröst. “För att få ro i själen” var det en elev som svarade, när den fick frågan om varför 

man ska läsa böcker. En annan elev påstod att man levde många olika liv genom att läsa 

böcker (Amborn och Hansson 1998). 

 

Litteraturläsning i skolan, är det ett försummat område? Trots att man idag vet 

betydelsen av att läsa med barnen så utnyttjar man inte alla dessa sätt som finns att ta 

sig an en text på som till exempel genom boksamtal. Frågan är om man gör det 

spännande och väcker barnens nyfikenhet? Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) som 

genomförde projektet Litteraturläsning i förskolan påpekar vikten av att på ett tidigt 

stadium grunda en fascination för skönlitterära böcker och att utnyttja den rika källan av 

möjligheter som finns. Man upplevde att slumpen styrde mycket av läsningen på 

skolorna samt att det inte förekom mycket forskning i fråga på detta område. Författarna 

nämner ett exempel där de upplever precis detta. Ett projekt som visar att flertalet 

pedagoger är ganska medvetna om vilken betydelse skönlitteraturen har men att 

skönlitteratur inte används i den utsträckning i verksamheten på det sätt som 

förespråkas av aktuell forskning. Summeringen blir att retoriken och praktiken som 
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pedagogerna använder sig av inte stämmer överens. Det talas om skönlitteratur som 

något fantastiskt och mycket betydelsefullt medan projektet visar att skönlitteraturen 

förekommer vid fåtal tillfällen. 

 

Att få insikt i och förståelse för vad en text är till för, att få se på omvärlden med nya 

ögon och få se sin egen och andras situation i ett större sammanhang, är en stor källa till 

ny kunskap. Det kan man utnyttja genom till exempel boksamtal. Det kan också avgöra 

ett barns intresse för läsning i framtiden. Litteraturens värld skapar för barnen nya 

erfarenheter och gränser och har en betydande roll redan i förskolan. Det är en daglig 

plats där barnen ges möjligheter för ett lärande på jämlika villkor. Tidigare läst 

forskning förespråkar att barn får bättre struktur i sin framtida läsning om de får möta 

böcker och läsning under tidig ålder. Tidiga erfarenheter av texter påverkar barnens 

fortsatta läsning samt deras kunskaper i språk och litteratur (Damber, Nilsson och 

Ohlsson 2013). 

 

Diskussioner som författarna förde i projektet satte förutom språkutvecklingen, även 

kunskapsutveckling och hur stor plats den fick ta i fokus. Summeringen var att 

pedagogerna inriktade sig främst på språkutvecklingen därefter personligutveckling och 

sist kunskapsutveckling. Författarna menar att man bör skapa regelbundna lärande 

situationer där även kunskapsutvecklingen förs fram genom att till exempel tillsammans 

med barnen diskutera innehållet, nya ord och begrepp (Damber, Nilsson och Ohlsson 

2013). 

Bilderboken 

Den första boken som barn får kontakt med är oftast bilderboken. Bilderboken som är 

skapad för barnen med text och bild. För de yngsta barnen handlar det oftast bara om ett 

par enstaka meningar eller ord per sida i kombination med bilder. Böcker för de allra 

minsta barnen saknar oftast text och består helt av bilder (Dominković m.fl. 2006).  

En bok som enbart består av bilder gör att det är barnet som själv driver berättelsen 

framåt och med hjälp av bilderna hittar på en berättelse (Fast 2008). 

 

Bilderboken är inte lik någon annan form av text. Bilderboken har bilder som samspelar 

med den skrivna texten. I en högläsningssituation är det ofta den vuxne som läser 

texten, medan barnet eller barnen tittar och analyserar bilderna. Då får barnet tiden att se 

händelser och ting i bilderna som med hjälp av texten driver sagan framåt. Man bör 

lägga lika mycket tid på bilden som texten i en bilderbok. Desto mindre text en 

bilderbok har ju mer bildspråk finns det i bilderna (Dominković m.fl. 2006).   

 

Fast (2008) skriver att barn som börjar läsa utan stöd av en vuxen vanligen tar hjälp i 

bilderna för att frambringa en mening i texten. Det är vanligt att en vuxen i en sådan 

situation anser att barnet ska fokusera på den skrivna texten i bilderboken. Den vuxne är 

ofta i åsikt av att det är texten som driver berättelsen framåt och att barnet inte ska lägga 

så mycket tid på bilderna. Fast (2008) menar däremot att bilden är lika viktig som texten 

i bilderboken och att bilderna liksom texten är en viktig grund för literacy. Ekström 

(2004) menar att läsaren av bilderboken måste ha tillgång till både bilden och texten, för 

att kunna läsa berättelsen fullt ut. 

 

Bilderna i bilderboken förmedlar hur karaktärerna i boken ser ut, vilka egenskaper de 

har, vilka kläder och accessoarer karaktärerna bär, var de befinner sig och vad de gör. 

Bilden förmedlar ofta flera händelser och visar flera karaktärer på en gång. När barnet 

läser bilderböcker ser barnet oftast händelser och karaktärer som den har erfarenhet av. 
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Om barnet har en hamster hemma som husdjur, ser det med allsäkerhet hamstern och 

har tankar och funderingar kring den. Om barnet istället ser en pumpa och inte har 

erfarenhet av pumpor, finns det en möjlighet att barnet istället associerar pumpan med 

en melon då barnet har erfarenhet av meloner (Dominković m.fl. 2006). 

 

Gustavsson, Hulth och Schönbäck (2014) skriver att man kan diskutera och analysera 

bilderna i barnboken genom att täcka för texten med papper. Då kan barnen hitta på 

egna berättelser till bilderna och skapa nya karaktärer och händelser utifrån deras 

erfarenheter precis som de skulle göra med en bilderbok utan text. 

Barns konsumerande av medier 

Kan barnprogram och barnfilmer ersätta boken idag? Idag finns det mängder av olika 

program och filmer samt video och datorspel som riktar sig till barn som konkurrerar 

med barnboken. Det nya datorspelet lockar möjligen mer än vad en bilderbok gör idag 

och i ett hem bör det även finnas en vuxen vid sidan av barnet, som kan finnas där och 

samtala om den lästa boken. 

 

Amborn och Hansson (1998) menar att enskilt konsumerade av TV, video och dataspel 

inte medför något aktivt arbete som utvecklar barnens språk. De menar att barnet 

behöver en vuxen som stöd för att det ska ske en utvecklig och därmed är högläsning av 

böcker och texter dyrbar. Vid högläsningstillfällen finns den vuxne vid sidan av barnet.  

En vuxen kan ge stöd och förklara svåra begrepp, diskutera bilder eller bokens innehåll. 

Amborn och Hansson (1998) anser att det kan se en utveckling i barnens språk även vid 

konsumerande av TV, video och dataspel om en vuxen finns nära och kan ledsagabarnet 

igenom dessa olika medier. Dominković m.fl. (2006) är enig i detta och menar att de 

nya medierna kan ersätta boken, om det finns en engagerad vuxen som samtalar om 

filmen eller spelet på samma sätt som med boken. Det kan däremot vara svårt att stanna 

upp i medier på samma sätt som i en bok. I en bok kan en sida få ta så lång tid som den 

behöver innan nästa sida läses. I en film eller i vissa spel pågår berättelsen under en 

bestämd tid och i en hängiven ordning. Det är svårt och ibland rent omöjligt att pausa, 

stanna upp och samtala för att sedan återgå till berättelsen. 

 

Fast (2008) skriver i stället att det dock kan ske en utvecklig hos barnet som sitter själv 

vid ett digitalt verktyg. Hon berättar om ett barn som spelar ett dataspel och som blir 

bättre i spelet. Därmed ser vi en utveckling, menar Fast (2008). Texten som barnet läser 

i datorspelet innehåller text och bilder. Dessa texter kallas multimodala. Barnet som 

spelar kan mycket om spelet, det avläser spelet, ser vilka karaktärer det kan använda i 

olika syften, vad olika former och färger står för. Barnet har en visuell läskunnighet, 

skriver Fast (2008). I skolan uppmanas eleverna att koncentrera sig på texten medan 

bilderna utelämnas. Bilderna är minst lika viktiga vilket det spelande barnet kan tolka 

tillsammans med texten i spelet.  

Boksamtal enligt Chambers 

Det är i samtalet och i mötet med de andra läsarna som litteraturen och läsupplevelsen 

fördjupas, tolkas och analyseras. Chambers (2011) förespråkar barns rätt till litteratur 

och har skrivit böckerna Böcker omkring oss samt Böcker inom oss, som behandlar 

boksamtal. Chambers (2011) skriver att talet i skolan har fått en annan innebörd, att 

barnen ska få tillfällen i undervisningen där de får samtala med varandra och med 

läraren. Chambers (2011) menar att boken kommer med flera samtalsämnen, barnen får 

höras och synas samt att deras tankar är viktiga och betydelsefulla. Han menar också att 
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läraren eller den vuxne som håller samtalet inte behöver vara någon expert på att leda 

samtalet utan att den lär sig och att elevgruppen också lär sig att samtala med varandra 

under samtalets gång. Eleverna får nya kunskaper om hur man bör samtala eller 

undersöka nya texter och böcker som man läser. 

Samtalet 

Samtalet bygger på att flera individer har läst eller hört samma bok eller text. Det kan 

ske genom att läraren läser högt för en grupp elever eller att eleverna själva läser samma 

bok. Chambers (2011) boksamtal bygger framförallt på att samtalet kommer efter att 

individerna har läst eller hört boken. Däremot poängterar Chambers (2011) att man inte 

spar hela samtalet till i slutet när det är långa böcker, utan att läraren kan stanna upp och 

samtala under bokens gång. Att återberätta vad som hände förra gången kan vara en bra 

strategi att påbörja ett samtal med. 

Grundfrågor 

Chambers (2011) talar om gillanden och ogillanden vilket innebär att barnen får berätta 

vad de gillar eller ogillar med texten. Här poängterar han att inget är fel och att alla 

åsikter hos eleverna är välkomna. Det är viktigt att läraren går helhjärtat in i detta och 

välkomnar alla svar och inte svarar något barn att ”det hör inte hit”, ”äsch” eller på 

något vis tystar individen som har ordet.  Efter att alla barn som är närvarande har yttrat 

sig är det dags att gå vidare till frågetecken och mönster i boken. Frågetecken är om det 

är något det enskilda barnet undrar över i texten och vill samtala om för att få det 

begripligt. När eleverna samtalar om mönster i böckerna gör de kopplingar till sin 

vardag och tidigare erfarenheter. Chambers bedömer att läraren kan skriva ned dessa 

kategorier och barnens svar på en smartboardtavla eller dylikt, helst så att hela gruppen 

ser. Dessa frågor kallar Chambers för grundfrågor. 

Allmänna frågor 

Allmänna frågor kan tillämpas på alla texter. Det är frågor som vidgar språk och det 

referensområde som texten berör. De skapar ett material som kan jämföras med andra 

texter och böcker och därigenom kan läsarna genom dessa frågor få nya idéer, 

upplysningar eller åsikter som underlättar förståelsen utav texterna. En allmän fråga kan 

vara öppen och enkel men det betyder inte att den inte är viktig att ställa. Den öppnar 

upp en ny stämning i gruppen genom att det är tillåtet att säga vad man tycker och inget 

är fel eller underligt. En allmän fråga kan vara att läraren frågar barnen om de läst några 

andra böcker eller texter som liknar den text de nyligen läst eller att man innan boken 

läses ber eleverna fundera på vad boken handlar om (Chambers 2011). 

Specialfrågor 

Chambers (2011) kallar den sista kategorin av frågor för specialfrågor. Specialfrågorna 

är frågor som kan tillämpas när barngruppen blivit introducerad för samtal gällande 

texter vid ett tidigare tillfälle och blivit mer erfarna av boksamtal. Specialfrågorna 

speglar den lästa boken och bokens språk, innehåll och form. Chambers (2011) skriver 

att om boken skulle vara en människa skulle man prata om personlighet. 

Specialfrågorna kan beröra miljön, var berättelsen utspelar sig, vilken som är berättaren 

och hur berättelsen är berättad (i första person, tredjeperson). Specialfrågorna kan också 

variera beroende på vilken bok som det samtalas om. Böcker kan liknas med oss 

människor, vi har olika personligheter och varje människa är unik. Det finns mängder 

av böcker och varje bok har olika former och utföranden. 
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Boksamtalets form och funktion 

Samspel mellan barnen och läraren 

Dominković m.fl. (2006) presenterar en modell om samspel med den vuxne, barnet och 

boken och menar att i en god högläsningssituation delar barnet och den vuxne bokens 

innehåll. De agerar kring boken, tittar, samtalar, pekar och bläddrar med den vuxne som 

vägledare. Barnet/barnen får en gemensam tid tillsammans där de kommer nära 

varandra och samtalar med varandra. Dominković m.fl.s (2006) modell är främst utsatt 

för barn i ett hem där en vuxen läser, men samma förutsättningar finns även i en 

barngrupp. Det som skiljer högläsningen i hemmen från i skolan är att barnen ska dela 

den vuxne med flera barn och får inte samma förutsättningar till dialog och samtal för 

att de ska dela samtalstiden med andra barn i högläsningsgruppen. 

Läsintresse genom högläsning 

Lundberg och Herrlin (2014) skriver att ett tidigt tecken på att barns läsintresse är de 

uppskattar när en vuxen läser sagor och berättelser högt för barnen. Barnen får därmed 

övning i skriftspråket med typiska ordval och satsbyggnader. Barnen får även tillgång 

till hur berättelser är uppbyggda och får på så sätt en beredskap att på egen hand läsa 

sagor och berättelser. Författarna menar att det borde vara en mänsklig rättighet att från 

tidig ålder få lyssna till högläsning. Genom högläsning får barnen mögligheten att 

utveckla sitt ordförråd, sin begreppsvärld, sin fantasi och sin empatiförmåga.  

Språkutveckling genom boksamtal 

I avsnittet Texttalk - capturing the benefits of read a loud experiences for young 

children i The reading Teacher (Beck och Mckeown 2001), undersöks fördelarna med 

att få prata och diskutera om böcker hos barn i de lägre åldrarna. Man har utifrån det 

tagit fram ett program som ska hjälpa lärarna att utveckla barnens språk med tyngd 

bland annat på högläsning och boksamtal. Målet med undersökningen var att förbättra 

barns språk- och uppfattningsförmåga genom fördjupad och omfattande erfarenheter av 

att lyssna till och prata om historier och texter som lästs högt för dem. Vidare menar 

författarna att högläsning för barnen är långt ifrån något nytt och har uppmuntrats i 

decennier i både hem och skolor. Studier har dock visat att resultaten många gånger 

varit långt i från tillfredställande och därför vill man med denna studie ta fram medel 

som visar hur effektiva högläsningserfarenheter förbättrar barnens språkutveckling.  

 

Man tar även upp betydelsen av valda texter samt samtal för bäst resultat. Nyckeln till 

förbättringar genom samtal kommer av att man under samtalets gång fokuserar på de 

viktiga delarna av texten och att man fångar upp elevernas gensvar och idéer under 

samtalet. Texterna har också betydelse för eleverna och det är viktigt att de är 

tillräckligt utmanande för att eleverna ska bli engagerade och förhålla sig aktivt till 

texten på väg mot skapandet av meningsfullhet. Författarna betonar att barn faktiskt 

klarar av och behöver utmaningar i form av texter. Det är dock svårare att ge dem 

utmaningar i böcker och texter som de läser själva då de har ett mer begränsat ordförråd 

än om en text med ett utvalt tema läses upp högt för dem (Beck och Mckeown 2001). 

Samtal efter/under ett högläsningstillfälle 

När läraren läser en bok eller text för en grupp elever kan läraren förklara nya ord och 

begrepp direkt i samband med högläsningen då barnens hörselförmåga är större än deras 

förmåga att själva ta till sig nya ord de läser i en text. Högläsningen måste också ge 

barnen erfarenhet av ett dekontextualiserat språk, vilket kräver att de tar itu med och får 
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förståelse för sammanhang som är nya och står utanför deras erfarenheter. Att få 

möjligheten att diskutera nya områden och idéer, ta till sig dem och göra dem till sina 

egna är mycket viktigt menar författarna. Nyckeln till dessa erfarenheter ligger i att 

eleverna får samtala om innehållet av det lästa och därmed få värdefulla erfarenheter till 

att förbättra och gå vidare i sin språkutveckling och litteracitet (Beck och Mckeown 

2001). Dominković m.fl. (2006) skriver också att om den vuxne stannar upp i 

högläsningen, samtalar om nya ord och begrepp och deras betydelse med barnen är av 

stor vikt för deras senare skolgång. När en vuxen läser högt för barn i förskoleåldern 

kan barnen lägga märke till ljuden i orden (fonemen) och därmed få med sig en förmåga 

som de har nytta av när barnen ska knäcka koden i sin läsning.  

 

Betydelsefulla samtal kring texter som lästs högt för eleverna kan vara värdefulla på 

flera sätt. De kan skapa en familjär känsla hos nya vokabulärer. De kan ge förståelse av 

ord och grammatiska strategier eller ge träning i att se texten från olika perspektiv. De 

kan också skapa tillfällen att erövra betydande bakgrundsinformation eller träning i att 

förhålla sig till de regler och begrepp som finns inom olika genrer, som i en återberättad 

historia eller i en faktatext (Beck och Mckeown 2001). 

 

Frykholm (2007) skriver att samtala kring lästa texter är tillsammans med att läsa och 

skriva en av de viktigaste faktorerna för ett barns utveckling i litteracitet. Genom samtal 

om det lästa leds barnet över en bro till en ny väg av skriftspråk. Man kan genom samtal 

ta upp och göra jämförelser med tidigare läst text i förhållande till egna erfarenheter och 

då ge barnen träning i sin textrörlighet. Frykholm (2007) poängterar vikten av att läsa 

tillsammans med andra. Genom läsning i olika sammanhang och genom träning att hålla 

en självdistans till det lästa, tränas förmågan att ta till sig andras perspektiv. Denna 

förmåga tillsammans med användningen av ett mer dekontextualiserat språk är en viktig 

nyckel i barnens utveckling av läsning och skrivning. Lundberg och Herrlin (2014) 

framhåller att barn blir glada när läsningen sker tillsammans under en högläsningsstund. 

Barnen vill höra mer och tar livligt del i diskussioner kring det lästa. Författarna menar 

att genom att läsa högt för barnen skapas en stund där barnen känner gemenskap och 

delaktighet. Genom boken kommer barnen nära texten och innehållet blir levande. 

Genom att läsa texten och studera bilderna tillsammans menar författarna är ett steg i att 

barns läsintresse utvecklas (Lundberg och Herrlin 2014). 

 

Frykholm (2007) framhåller att med fördel för de yngre barnen kan bilderböcker och 

deras texter undersökas tillsammans med läraren och man stannar upp under läsningens 

gång för att förklara ett ord eller en mening eller göra en reflektion om vad som händer i 

texten. Detta stimulerar både barnens fantasi och inlevelseförmåga. Barn tycker ofta om 

att berätta om det de har läst och genom det stimuleras även deras klasskamrater till att 

läsa. Sådana samtal kan också ta fram nya sidor av det lästa. Beroende på hur läraren 

strukturerar samtalen kan man lägga vikt på olika saker. Dels kan frågor av betydelse 

ställas angående olika personer i texten eller så kan händelser jämföras med egna 

erfarenheter. Om alla elever har läst samma bok kan man diskutera utifrån igenkända 

erfarenheter vad som händer i boken och elevers olika uppfattningar om detta, vilket 

kräver mer än att bara återge handlingen och huruvida man tyckte om boken eller inte. 

Frykholm menar att det är av betydelse att man fångar upp barns idéer och tankar under 

samtalen (Frykholm 2007 s 104-105). 

 

Barn som vårdnadshavare har läst för har i regel ett bättre språk, de talar bättre och 

använder fler ord, svarar med korrekta meningssatser och kan återberätta 

händelseförlopp bättre än vad barn som inte fått möjligheten att blivit läst för i hemmet. 
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Det har visat sig att det inte finns någon forskning som visar på att vårdnadshavares 

utbildning och barnets intellektuella förmåga har något samband, däremot har det visat 

att vårdnadshavare med utbildning ofta har barn med en större språkförmåga än barn 

med vårdnadshavare utan utbildning (Amborn och Hansson 1998). 

Lärare måste tala mer om texterna 

Forskare och professor Liberg arbetar till vardags på Uppsala universitet som 

läsforskare, hon har även anlitats för en rad uppdrag av Skolverket och har utvärderat 

bland annat Pirls för tioåriga elever, som är en stor internationell kunskapsmätning, 

samt varit deltagare i PISA:s referensgrupp för 15-åringar (Jällhage 2014). 

 

Liberg förklarar i en intervju till Lärarnas tidning att svenska barn har problem med att 

förstå texter och att dagens lärare behöver ha mer samtal om texterna. Och det trots att 

barnen i Sverige knäcker läskoden relativt tidigt menar Liberg. Hon trycker även på att 

alla lärare ska vidareutbildas. Från egen och andras forskning är hon väl familjär med 

högläsning och vet vilken stor betydelse det har att man högläser för små barn. 

Högläsning bör vara en vardag för barnen även i mellanstadiet och det är viktigt att 

utmana, säger Liberg. Hon menar att det inte är tillräckligt med bilderböcker eller 

Alfons Åberg utan att man vid läsning av texter utan bilder uppmuntrar barnen att skapa 

egna inre bilder och föreställningar. Hon poängterar att mängden lästa böcker inte är 

lika betydelsefullt som att få barnen prata om texterna (Jällhage 2014). 

 

Liberg tror att några av orsakerna till att Sverige tappat så pass mycket i stora 

internationella kunskapsmätningar är att under 2000-talet så har tyst läsning varit den 

dominerande formen i skolan. Det är också en av förklaringarna på segregering och 

mycket eget arbete bland eleverna i skolan. Hon fortsätter med att se på den svenska 

traditionen där textsamtal inte finns med i skolorna. I Sverige läggs lite tid på att lära ut 

och arbeta med lässtrategier och läsförståelse. Pojkarna som har droppat mest i resultat 

idag i läsförståelse behöver engageras mera. Man behöver lära känna sina elever bättre 

och kunna utgå från deras vardag och intressen. Vi behöver beröra dem i deras värld och 

göra litteraturen verklig och relevant där (Jällhage 2014). 

 

Hon betonar att svenska barn inte är dåliga på att lära sig läsa eller att avkoda ord utan 

snarare ganska duktiga på det. Däremot uppstår det problem i slutet av lågstadiet eller i 

början av mellanstadiet då texterna blir längre och faktatermerna i ämnena ökar. I 

senaste Pirls-undersökningen går de skönlitterära texterna bra för eleverna medan 

faktatexterna ställer till stora problem. Liberg har själv forskat fram och vet att 

svårigheterna i läsförståelse är större i andra ämnen än i svenskämnet. I de andra 

ämnena är lärarna mer ovana att föra textsamtal, säger Liberg (Jällhage 2014). 

 

Eleverna behöver något att hänga upp nya begrepp och termer på som är centrala för 

ämnet. Det krävs avancerade texter, mycket samtal och sammanhang och faktatermer 

som exempelvis i de naturvetenskapliga ämnena om eleverna ska kunna förstå och ta till 

sig texten. Lärarna behöver också lägga ner tid på elevernas förförståelse genom att till 

exempel visa en film eller läsa skönlitteratur om ämnet som skall tas upp, som i 

samhällskunskap. Det saknas metoder hos lärarna som hjälper eleverna att gå från ytlig 

läsning till djup läsning och få en förståelse av längre texter eller faktatexter (Jällhage 

2014). För att komma tillrätta med det här anser Liberg att det måste satsas på alla lärare 

så att alla kan lära ut läsförståelse i sina ämnen, både genom att vidareutbilda lärarna 

och genom att föra in det i lärarutbildningen och inte bara för de som undervisar i 

svenska. På frågan hur man kan se att en elev tagit till sig svårare texter på ett djupare 
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plan säger Liberg att det inte finns några enkla metoder för att mäta det utan 

utvecklingen sker under själva textsamtalet och att det är just där som läraren får syn på 

kunskapsutvecklingen. Hon fortsätter och säger att forskningen har bidragit till att man 

kunnat se att det just är mellan ämnena det skiljer sig när det gäller läsförståelsen. Hon 

nämner också professor Reichenbergs forskning som bland annat visar hur man kan 

göra texter begripliga i olika ämnen för svaga elever. Bland annat genom att ställa 

frågor till texterna och inte bara läsa den, genom att titta på texten ur olika perspektiv 

eller genom att normkritiskt studera texten vilket, menar hon, brukar få igång bra 

diskussioner i klasserna (Jällhage 2014). 

 

Liberg tror inte situationen skulle förbättras genom att göra om grundskolan till en 

tioårig utbildning. Det skulle inte ge eleverna några pedagogiska fördelar utan hon anser 

att vi har bra förskoleklasser där barnen får en bra mjukstart. Däremot menar hon att 

man borde ta hjälp av de allra bästa forskarna inom de viktiga områdena och lyssna på 

vad de har att säga, även om de inte alltid säger vad man kanske vill höra. Hon säger 

också att det finns mycket skickliga svenska forskare som man kan ta hjälp av och som 

dessutom känner till det kulturella sammanhanget i Sverige (Jällhage 2014). 

Några boksamtalsprojekt 

Läskampen 

Skolverket skrev 2009 ett reportage om ett projekt som kallades Läskampen som 

gjordes i Botkyrka kommun. Lärarna som höll i projektet är medvetna om vilken stor 

betydelse läsningen har för att eleverna ska lyckas i framtiden. Långt ifrån alla barn 

kommer från en läsande tradition i hemmet och med föräldrar som inte läser för sina 

barn. Barnens framtid avgörs av hur bra det klarar av att läsa. Ett sätt att stimulera 

barnen att läsa mera är genom boksamtal. Det är också ett sätt att se om barnen 

verkligen har läst och förstått vad de har läst genom att diskutera texten. Boksamtal är 

långt ifrån vanligt i Sverige om man jämför med andra länder. Lärarna poängterar att 

det är läslusten hos eleverna de söker och det gör de genom att använda sig av 

skönlitteratur. Då kan man föra in verkligheten i klassrummet och diskutera för eleverna 

verklighetsnära ämnen som till exempel liv, kärlek eller död. Sådant som de själva kan 

ha upplevt. Genom att diskutera och reflektera om böckerna innan, under och efter 

läsningen, får eleverna en större förståelse för de lästa och de kan dra paralleller från 

egna erfarenheter och även få dela andras. De skapar även stimulans hos eleverna. 

Lärarna ser fördelar med att använda boksamtalet också i andra ämnen än svenska, 

genom skönlitteraturen kan de skapa sig en förförståelse inför ämnet de sedan ska läsa 

faktatexter om. Lärarna flaggar även för att våga använda fler sorters skönlitteratur som 

engagerar och griper tag i eleverna. De har bland annat använt sig av fantasy med goda 

resultat. De kände att de nådde ut även till elever som annars inte läser så mycket. 

Arbetet med boksamtal har inspirerat dem och de berättar att det är både ett roligt och 

engagerande sätt att arbeta på och rekommenderar andra att pröva.  

 

Genom skriftspråket i boken kommer eleverna i kontakt med det skrivna språket 

svenskan och hur språket är uppbyggt. Det menar Ekström (2004) är viktigt för alla 

barn, oavsett vilket modersmål eleven har med sig. Elever med svenska som andraspråk 

får med sig hur meningsuppbyggnader ser ut i det svenska språket och om pedagogen 

stannar och diskuterar ord och begrepp, får även eleven med sig betydelsen. Elever med 

svenska som förstaspråk behöver även de denna kunskap. 
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Förskolebibliotek 

Projektet Förskolebibliotek (Skolverket 2012) gjordes på fyra förskolor i Lunds 

kommun. Det var folkbiblioteken som drev projektet i ett nära samarbete med de 

närmsta folkbiblioteken och deras barnbibliotekarie. Syftet var att öka föräldrars och 

förskolepersonalens kunskaper om läsningens och språkutvecklingens betydelse för 

barns kommande utveckling. I projektet ingick träffar för att informera föräldrarna, prat 

om böcker och hur viktigt det är att läsa med sina barn. Barnbibliotekarierna hade 

bokstunder med barnen varje vecka där de läste högt för barnen samt tillsammans 

diskuterade och reflekterade kring böckerna. 

 

Läsningen berikar barnen och berättelserna är ett sätt att öppna upp till barnens lust och 

nyfikenhet. Biblioteken hade tagit fram bokpåsar med böcker på svenska och andra 

modersmål med passande teman för föräldrar och barn att låna och läsa tillsammans. 

Förskolepersonalen fick hjälp att hitta passande böcker till sina verksamheter. Böckerna, 

läsningen och samtalen kring dessa var betydande för barnens språkutveckling, det gav 

dem större ordförråd samt utvecklade barnens empati (Skolverket 2012). 

 

Samtal för läsförståelse, lärande och utveckling 

2011 var det en heldagskonferens i Stockholm som hölls av Nationellt centrum för 

språk-, läs- och skrivutveckling (NCS). De inbjudna var kommunala språk-, läs- och 

skrivutvecklare. Man diskuterade bland annat vikten av samtal, olika modeller för 

läsförståelse samt utvecklarnas arbete. NCS utmaning är att motivera huvudmän och 

skolor till ett mer aktivt arbete med språk-, läs- och skrivutveckling, att se den stora 

bilden med en utbildning som börjar redan i förskolan. Samtalets vikt för lärandet och i 

undervisningen pekades ut med det sokratiska samtalet som exempel. Samtalen känns 

igen på sina eftertänksamma diskussioner, vilka bidrar till ökad och fördjupad och 

förståelse (Skolverket 2011). 

Litteraturläsning i förskolan 

Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) gör en undersökning där man ser närmare på hur 

barn som möter text och samtal tidigt påverkas. Observationerna gjordes på tre olika 

förskolor under en vecka av sammanlagt 40 studenter. Det var framför allt två olika 

lässituationer som observerades. En läsning som hölls i samband med barnens vilostund 

kallad läsvilan och den andra ett tematiserat läsande. Den vanligaste var den så kallade 

läsvilan, den som alla arbetande pedagoger inom förskolan förutsätts vara familjär med. 

Den gjordes rutinmässigt bland de större barnen som inte skulle sova middag.  

 

Läsningen fungerade mer som ett sätt att träna disciplinering att vara tysta och stilla då 

de yngre barnen skulle sova. En av pedagogerna förklarade att man inte visade bilderna 

för barnen då man var av uppfattningen att de då inte höll sig lika lugna. Barnen fick 

oftast själva välja bok. Personalen läste boken rakt av och det som verkade vara syftet 

var att barnen skulle varvas ner. Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) pekar på mycket 

forskning som visar på att endast läsning eller högläsning inte påverkar barns 

språkutveckling, kunskapsutveckling eller litteracitet till det bättre, utan att det krävs ett 

sammanhang i vilken läsandet sker samt att läsningen följs upp. Läsningen är även en 

mycket viktig del av den sociala praktiken. Läsvilan kan förstås ge någon 

kunskapsutvecklande effekt på några barn men inte i någon större mening. Den 

disciplinerande funktionen på barnen skulle dessutom kunna ha en negativ effekt på 

barnens egen framtida läsning (Damber, Nilsson och Ohlsson 2013). 

 



 

13 

 

Den andra varianten av högläsning användes i samband med olika teman. Den tematiska 

läsningen har en mycket positiv effekt på barnen menar Damber, Nilsson och Ohlsson 

(2013). Litteraturen bestäms av pedagogerna med ett klart syfte och mål. Teman 

bestämmer lärarna tillsammans i arbetslaget. Läsningen följs upp på olika sätt och det 

skapas ett socialt samspel där barnens idéer och tolkningar görs synliga och genom att 

samtala tillsammans lär sig barnen av varandra. En annan positiv effekt som skapas i ett 

tematiskt läsande är identitetsutvecklandet där förmågor som empati, att byta perspektiv 

eller att fungera i grupp, får ta plats. 

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv visar en av de två figurer som illustreras i boken (s 49) 

hur läsvilan inte har gynnsamma effekter, som språk och begreppsutveckling. Ur ett 

språkperspektiv blir läsvilan en isolerad färdighetsträning där språk- och 

kunskapsperspektiven håller en mycket låg nivå. Om vi betraktar den andra figuren ur 

ett sociokulturellt perspektiv vågar författarna säga att det tematiserade läsandet dels 

utvecklar barnens språk men också är kunskapsutvecklande då tidigare forskning visat 

att dessa två går hand i hand. Andra figuren i boken (s 49) visar hur tematisk 

litteraturläsning utgår med kunskapsperspektivet som bas men innehas även av det 

språkliga- och sociala perspektivet. Det kan ske genom att det tematiska läsandet följs 

upp som tidigare nämnts och barnen får pröva sitt språk, ställa kunskaper mot tidigare 

erfarenheter och pröva nya tankar och åsikter (Damber, Nilsson och Ohlsson 2013).  
 

Boksamtal kan användas även i andra ämnen än svenska och med hjälp av skönlitteratur 

kan lärare och barn tillsammans ta reda på exempelvis hur människor levde förr i tiden. 

Det går att använda sig av flera genrer inom läsningen, anpassat efter valt ämne eller 

efter elevers intresse. Genom högläsning och boksamtal finner man gemensamt en 

inspirerande väg till språkutveckling (Damber, Nilsson och Ohlsson 2013). 

Särskolans elever lärde sig läsa mellan raderna 

Hedström (2010) skriver om Reichenberg och hur hon kommenterar elevernas 

utveckling på en särskola i Lerum. På Rydbergsskolans särskola har eleverna arbetat 

hårt för att bli bättre läsare. De har ingått i ett utvecklingsprojekt vilken syftet var att få 

fram en manual i läsförståelse för särskolan. Bland annat har de fått lära sig att tyda 

budskapet i en text och att läsa mellan raderna. Reichenberg, forskare och projektledare 

anser att deras särskolelever har en stor potential. Att elever i särskolan inte kan lära sig 

att förstå texter är en myt, säger hon. De har visat att de kan läsa mellan raderna, 

reflektera och ha jättebra samtal om texter. Men precis som andra ligger deras utmaning 

i närmaste utvecklingszon, menar Reichenberg (Hedström 2010). 

 

Läsutvecklingsprojektet är ett uppdrag av Specialskolmyndigheten vilken gavs till 

läsforskarna och professorerna Reichenberg och Lundberg vid Göteborgs universitet. I 

samarbete med några andra forskare ska de få fram en manual som ska användas till 

särskolornas lärare för att träna eleverna i läsförståelse. Några av lärarna i intervjuen 

konstaterar att undervisning i läsförståelse inte är något nytt men att det tidigare inte har 

skett i en sådan strukturerad och genomtänkt form. En bra läsförståelse är oerhört 

viktigt att ha med sig ut i livet. För att kunna lära krävs en bra läsförståelse menar 

Reichenberg. När man läser texterna på djupet kallar vi det för strukturerade textsamtal. 

Elevernas lässtrategier tränas för att öka deras förståelse för texten. Olika amerikanska 

modeller har använts, dels en ren amerikansk modell dels en som anpassats efter 

svenska förhållanden. Undervisningssättet kallas för Reciprocal teaching, reciprok 

undervisning, vilket betyder att elever och lärare i smågrupper turas om att vara 

samtalsledare. Det är en vägledd diskussionsteknik där läraren synliggör hos eleverna 
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omedvetna processer. Modellen används på alla elever, svaga som starka, för att öka 

läsförståelsen. Vi vet att den fungerar i särskolan, säger Reichenberg. Även lärarna har 

fått träning i sitt sätt att undervisa, bland annat genom att filma textsamtalen med lärare 

och elever under lektionerna för att sedan föra en diskussion med Reichenberg om 

resultatet. Det har i sin tur gjort lärarna mer medvetna om sin undervisning. Lärarna 

känner att den tydliga strukturen har gett dem nya verktyg i projektet vilket har 

förbättrat undervisningen (Hedström 2010). 

 

PISA-undersökningen visar att svenska elever generellt har svårt med att läsa mellan 

raderna och att dra slutsatser i texter. Lärarnas roll är viktig för eleverna i textsamtalen. 

De måste ställa de rätta frågorna som för samtalet och eleverna framåt. De får inte 

dominera utan det är eleverna som ska få förklara. Eleverna å andra sidan får lära sig att 

hålla sig till texten och genom ett strukturerat sätt tränar de på att fördjupa sig i 

budskapet texten för med sig. Lika viktigt är att alla får komma till tals och får berätta 

hur de tänker och får möjligheten att lägga fram en slutsats (Hedström 2010). 

Reichenberg avslutar och säger att modellerna har både prövats och testats i många år 

samt bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Med undersökningen ville man se 

huruvida de passar i svenska förhållanden (Hedström 2010). 
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Per Gustavssons bilderböcker 

Den skola och de klasser vi valt att följa under vår studie i muntlig språkutveckling i 

boksamtal är med i ett projekt. Projektet innebär att lärarna har valt att pröva på att 

använda metodboken Hur gör prinsessor och de bilderböcker som ingår i prins och 

prinsessböckerna av Per Gustavsson. 

 

I projektet ingår framför allt två skolor från samma rektorsområde i en kommun i södra 

Mellansverige. Projektet varar till en början under vårterminen 2015. Detta ansåg flera 

lärare och rektorn på en skola vara intressant, då de tycker att Gustavssons bilderböcker 

är fina, genuskritiska och roliga samt att de tidigare har använts i verksamheten. De ser 

handledningen som en hjälp och ett stöd att få igång ett samtal om och med böcker. 

Metodboken och alla prins- och prinsessböcker i serien har köpts in till skolorna och 

finns att låna i skolornas respektive bibliotek. Eftersom dessa böcker spelar en central 

roll i boksamtalen ger vi en redogörelse för böckernas innehåll och teman. 

Prins- och prinsessböcker 

Per Gustavsson är barnbokförfattare och illustratör och har producerat flera populära 

barnböcker. De böckerna som vår studie fokuserar på är Gustavssons prins- och 

prinsessböcker som handlar om prinsessor och prinsar i ett vardagligt samhälle.  

 

Prinsessorna och prinsarna har egenskaper och intressen som barn kan relatera till. 

Böckerna kritiserar den rådande normen om hur pojkar och flickor bör vara, vilka 

intressen de bör ha, vilka egenskaper som förväntas eller hur de ska se ut. Gustavsson, 

Hulth och Schönbäck (2014) har tagit fram en lärarhandledning som verksamheter kan 

använda när de väljer att läsa Gustavssons prins- och prinsessböcker. Författarna kallar 

lärarhandledningen för en metodbok vilken ger förslag på samtal och aktiviteter som 

passar de olika bilderböckerna. 

 

Det finns elva utgivna bilderböcker om prinsessor och prinsar och dessa är: Så gör 

prinsessor (2003), När prinsessor fyller år (2006), När prinsessor tar semester (2008), 

När prinsessor vaknar om natten (2009), När prinsar fångar drakar (2009), När 

prinsessor har kalas (2010),), När prinsar blir förtrollade (2010), Prinsessans rockband 

(2011), När prinsar stannar hemma (2011), När prinsar råkar ut i äventyr (2012) och 

När prinsessor går på zoo (2013). 

Karaktärerna i böckerna 
I böckerna förekommer det en huvudperson vilken antingen är en prinsessa eller en 

prins. Varken prinsessan eller prinsen har något namn, utan benämns i böckerna som 

prinsessa, prinsen eller hen. Det förekommer även andra bikaraktärer. Det är troll, 

drakar, rövare, monster, skelett eller små hamstrar. Dessa karaktärer namnges inte utan 

betecknas med den figur de är, som till exempel den Svarta draken eller monstret 

Ogligronken. 

 

Prinsessorna och prinsarna åker ut på utflykter och har karaktärsdrag som barnen kan 

relatera till. Prinsessan åker till exempel på semester och går på zoo medan prinsen 

stannar hemma och vill ha en hemmakväll med sin hamster istället för att vara med sina 

kompisar. I Så gör prinsessor får vi följa prinsessan under en dag. Hen väljer 

klänningar, äter prinsesstårta till frukost, spelar ishockey, besegrar drakar och lägger sig 

ned i sängen efter en händelserik dag. Att spela hockey, att välja kläder på morgonen 
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eller att äta prinsesstårtor är något som varje elev kan känna igen i vare sig de är pojkar 

eller flickor. Författaren vill visa för alla barn att flickor kan vad de bestämmer sig för 

att göra, som prinsessan i berättelsen. Prinsessan som bryter mot de rådande normerna 

och spelar hockey samt räddar sitt folk från en stor drake.  

Metodbok för läsning av bilderböckerna 
Hur gör prinsessor är en metodbok som nyligen har kommit ut som ett medel till att 

läsa prins och prinsessböckerna. Metodboken fokuserar främst på genus och dess syfte 

är att eleverna ska bli medvetna om de rådande genusnormerna. 

 

Metodboken består av övningar i barngrupper och i arbetslaget samt tips på hur läraren 

kan använda sig av bilderböckerna. Metodboken är indelad i olika temaområden och de 

olika bilderböckerna går att läsa till alla teman. Däremot passar enstaka bilderböcker 

bättre till vissa temaområden. Under nästa rubrik tar vi upp de olika temaområdena i 

metodboken och om det är några bilderböcker som är att föredra till de olika 

temaområdena. 

Teman i bilderböckerna 

Normer och gränser 

Hur får en prinsessa vara? Kan normer och gränser i samhället sätta gränser för barnen 

och deras lek med varandra? Metodboken arbetar med frågorna om normer och gränser 

och kopplar ihop det med bilderboken Så gör prinsessor. Boken går emot normen om 

hur en flicka och prinsessa bör vara. Metodboken ger också exempel på 

diskussionsfrågor som läraren kan fundera kring. Dessa kan omformuleras för att sedan 

ställas till eleverna.  

 

Längst bak i metodboken finns det normkort som kan användas i en övning med 

barngruppen. På de olika normkorten står det ett påstående. Det kan till exempel vara 

Alla prinsessor kan bara gå baklänges. Barnen bryter mot normen genom att istället 

snurra. Övningen går ut på att synliggöra normer, att eleverna får en rolig erfarenhet 

samt ser att normer går att utmana. 

Identitet och genus 

I bilderboken När prinsessor vaknar om natten hittar prinsessan tillsammans med sina 

vänner ett källartroll, som vill äta upp prinsessor. Källartrollet har svårt att se vem som 

är prinsessan, för att prinsessan har gett bort sin krona, sin mantel och sina skor till sina 

vänner. Källartrollet blir förvirrad och uttrycker sig att ingen är en ”riktig” prinsessa.  

 

Gustavsson, Hulth och Schönbäck (2014) anser att När prinsessor vaknar om natten är 

intressant bok att arbeta med utifrån frågor om identitet och genus. Vad är det som är 

äkta egentligen? Hur man avgöra om det är en äkta prinsessa/tjej/svensk som vi ser 

framför oss och vem är det som avgör det? Vem är det som är källartrollet i samhället? 

Finns det något källartroll? Metodboken ger exempel på frågor som kan diskuteras i 

klassen. Frågorna berör vad som är äkthet för trollet och vad eleverna anser vara en äkta 

prinsessa samt vad det är för skillnad på prinsessor, prinsar, kungar och drottningar. 

En form av boksamtal som passar till temat identitet och genus är övningen att läsa 

bilder i bilderboken. 
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Metodboken ger förslag på hur man först kan göra samma övning i arbetslaget för att 

lärarna ska kunna bekanta sig mer med bilderböckerna och för att de ska se att de 

liksom deras elever läser bilderna på samma villkor. Det handlar om fantasi och vad 

man har med sig för erfarenheter sedan tidigare. Övningen kallas för bildpromenaden. 

Till övningen väljs en av bilderböckerna ut och på den skrivna texten i boken sätter man 

över en bit vitt papper med hjälp av häftmassa. Sedan får barnen turas om att berätta en 

historia till varje bild i boken. Läraren kan ställa frågor till eleverna för att stötta de i 

deras berättelse och för att hjälpa de att komma igång. Frågorna bör vara öppna, så att 

dem inte styr barnets berättelse. Frågor som kan vara bra att ställa till barnen är bland 

annat: 

Vad ser du på bilden? 

Vem är det? 

Vad gör den? 

 

Gustavsson, Hulth och Schönbäck (2014) betonar att det är viktigt att läraren går in med 

attityden att inget är rätt eller fel i barnens berättelser. En berättelse kan idag handla om 

vem som helst och det kan hända precis vad som helst. Det är berättaren som 

bestämmer. 

 

Arbetslaget kan även gå in och diskutera karaktärerna djupare. Vilken karaktär är det 

som tilldelas huvudrollen, har den några speciella egenskaper eller tilldelas den något 

specifikt kön? Likaså de andra karaktärerna, vilket kön har drakarna, hundar, skelett 

eller ogligronker? Kan man tänka sig att de skulle ha ett annat kön och förändras 

historien i sådana fall? Tillskrivs karaktärerna en viss sexuell läggning? Sådana 

funderingar kan även förekomma hos barnen om någon kommer in på det i sin 

berättelse till bilden. 

Heteronormen 

Heteronormen är en norm som också finns i det rådande samhället och som tas upp i 

Gustavssons bilderböcker. Vem vill rädda och gifta sig med prinsessan? Vill prinsessan 

gifta sig över huvudtaget och med vem? I många sagor är prinsessan passiv och väntar 

på att bli räddad. I Gustavssons prins och prinsessböcker är prinsessan av stark och 

modig karaktär som räddar människor, djur, blir kompis med odjur eller ibland slåss 

mot odjuren. 

Omvända genuskodade föremål 

I flera av bilderböckerna finns det föremål som är genuskodade. Fast i Gustavssons 

prins och prinsessböcker används de på andra sätt än vad koden säger. Prinsessan 

använder till exempel sina klackskor som klätterhammare. Klacken är perfekt att slå in i 

bergväggen! Och då blir det dessutom lättare för prinsessan att klättra uppför berget!  

 

Till denna barnövning som Gustavsson, Hulth och Schönbäck (2014) kallar för 

trollstaven, tar läraren fram ett föremål som är genuskodade och sedan får man i 

barngruppen tillsammans komma fram till användningsområden till föremålet. Genom 

att samtala med eleverna om genuskodade föremål och attribut och hitta andra 

användningsområden bryter man tillsammans normen genom att använda sin fantasi. 

Omvända genuskodade begrepp 

I Gustavssons prins- och prinsessböcker anses prinsessan som modig då hen plåstrar om 

hyenor och slåss mot drakar. Hen är en hjälte som är social, stark, orädd och 

handlingskraftig. Prinsen är tillbakadragen och är av lugn karaktär som vill allas bästa 
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och löser problem som uppstår. Prinsens och prinsessans karaktärsdrag skiljer sig mot 

vad den nuvarande normen säger om prinsar och prinsessor eller pojkar och flickor och 

det vill Gustavsson ändra på i sina bilderböcker. Han vill visa att man får vara precis 

som man vill vare sig man är tjej eller kille. Det visas genom att killar kan vara lugna 

och snälla och att flickor kan vara modiga och orädda. Genom att samtala om de olika 

karaktärerna i böckerna och diskutera vilka egenskaper som är positiva och egenskaper 

som barnen själva har, öppnar man upp gränser och omvänder genuskodade begrepp. 

 

En övning som metodboken tar upp är att diskutera karaktärerna efter att ha läst 

bilderboken för barngruppen. Vilka karaktärer benämns i boken och vad har de för 

egenskaper? Kan prinsessor, pojkar, tjejer och killar ha dessa egenskaper? Kan barnen 

koppla egenskaperna till sig själva och sina egna erfarenheter? I slutet av handledningen 

finns det karaktärskort som är kort föreställande de olika karaktärerna i bilderböckerna, 

som Prinsessan, draken, hunden och andra förekommande figurer. De kan användas i en 

övning för barngruppen. Barnen drar ett kort och får med kortets hjälp hitta på en 

berättelse om sitt kort och sin karaktär. Vem är det? Vilka egenskaper och intressen har 

karaktären? Var bor den? Läraren ska finnas som stöd och framförallt vara en lyssnare 

på barnens berättelser. De kan eventuellt ställa några frågor som får barnet att komma 

igång med sin berättelse. Vad händer med de olika karaktärerna när olika barn berättar 

om dem? Kan det bli en annan berättelse om man kombinerar korten med varandra? 
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Metod och material 

Vi kommer i denna del att diskutera vårt val av metod och material, urval, 

genomförandet av studien, studiens trovärdighet samt etiska övervägningar kring vårt 

urval av barngrupper och lärare. Vi har använt oss av interjuver med lärare och 

observationer av olika barngrupper i grundskolan med inriktning mot förskoleklass till 

årskurs 3. Observationerna är gjorda när elever och lärare läser och samtalar om böcker. 

Deltagande observationer 

I vår studie har vi använt oss av deltagande observationer. Det innebär att vi har varit 

närvarande i klassrummen när undervisning har bedrivits. Under de deltagande 

observationerna har vi iakttagit gruppens beteende, lyssnat på vad som sägs i samtalet 

mellan lärare-elev och samtalet mellan elever. Vi har också iakttagit vilken miljö 

samtalen har ägt rum i och hur elevgrupperna ser ut. 

 

Vi har inte deltagit i interaktionen mellan lärare och elev. Vi har däremot närvarat när 

samtalen bedrivits och det gör oss till deltagare i observationerna. Vår närvaro kan ha 

påverkat undervisningstillfället. 

 

Vi har upptagit ljud med hjälp av våra mobiltelefoner under de observationer vi närvarat 

vid. Vi har fått med oss material från barngrupperna när de arbetat med en övning 

utifrån Gustavsson, Hulth och Schönbäcks (2014) metodbok. Övningen ingick i ett par 

av våra deltagande observationer och analyseras tillsammans med de aktuella 

observationerna. 

Intervjuer 

Vi har intervjuat sex lärare som arbetar med boksamtal i sina klasser. Tre av lärarna 

använder sig av genusprojektet med Gustavssons prins och prinsessböcker och de 

lärarna har vi även valt att observera. Vi har intervjuat flera lärare på samma skola som 

använder sig av boksamtal men inte är med i projektet. 

 

Vi skapade en intervjuguide (se bilaga 1) med frågor som vi beräknade att ta mellan 30 

till 40 minuter att besvara. Frågornas syfte är att undersöka hur de sex lärarna använder 

sig av boksamtal i sina klasser. De frågeområden som belyses är indelade utifrån 

språkutveckling stimulering av elevernas fantasi, ökning av självkänsla hos barnen och 

om barnet som kritisk tänkare utvecklas. Dessa områden kommer att återfinnas i 

resultatredovisningen. Frågorna är formulerade så att de vänder sig till lärarna och deras 

kunnighet, erfarenhet och tankar kring boksamtal. Frågorna i intervjuerna delades in i de 

tidigare nämnda frågeområdena för att det skulle vara strukturerat för deltagarna i 

intervjuerna samt lättarbetat och smidigt för oss att upptäcka likheter och skillnader hos 

de olika lärarnas arbetssätt och tankar. 

 

Vi gjorde en provintervju med en av deltagarna där vi hade satt ihop ett par frågor om 

deras arbete. Frågorna omformulerades och delades in i olika frågeområden efter att vi 

genomfört provintervjun. Dalen (2015) skriver att provintervjun kan vara ett bra sätt att 

testa tekniken, korrigera frågor och ett tillfälle att förbättra sin intervjuteknik. Vår 

intervjuteknik förbättrades allt eftersom med intervjuerna. Vi delade upp arbetet med 

intervjuerna mellan oss. 
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Urval 
Vi har valt att genomföra vår studie på en grundskola där vi båda har bra kontakt med 

lärare, elever och rektor. Skolan ligger i norra Mellansverige och har ca 300 elever från 

förskoleklass till årskurs 6. Skolan är mångkulturell och har till stor del elever med 

svenska som andra språk. För en tid sedan hörde vi talas om ett projekt som det skulle 

fokuseras på i kommunen där skolan befinner sig och att denna skola skulle ta sig an 

projektet och använda det i några barngrupper. Projektet handlar om boksamtal och är 

kopplat till Gustavssons prins- och prinsessböcker för de yngre barnen i förskoleklass 

till årskurs 3. 

Förskoleklass 

Vi har genomfört två observationer i förskoleklass. Klassen består av 18 elever och har 

två lärare. En av observationerna gjordes i en grupp med 14 elever och en lärare. Den 

andra observationen gjordes även den i förskoleklassen. Den var i halvklass, där 9 barn 

medverkade tillsammans med två lärare. 

Årskurs 1-3 

Vi har på samma skola genomfört två deltagande observationer i en kombinerad klass 

med elever från årskurs 1 till 3. Klassen består tillsammans av 29 elever. 

Observationerna i klassen var uppdelade och genomfördes i en grupp med 19 elever i 

årskurs 1 och 2 samt en lärare. Den andra observationen gjordes i klassens årskurs 3 

med 9 stycken elever och en lärare. Klassen har två klasslärare. 

De intervjuade lärarna 

Vi har intervjuat sex lärare från samma skola. Tre av lärarna är med i projektet om 

Gustavssons prins- och prinsessböcker, två av dessa lärare arbetar tillsammans i en 

förskoleklass. Vi har gett kollegorna i förskoleklassen namnen Sara och Belinda. Fanny 

arbetar också med boksamtalsprojektet i sin kombinerade 1-3 klass. Sara, Belinda och 

Fanny är ansvariga över genusarbetet på skolan och förespråkar att alla lärare på skolan 

ska använda sig av enstaka övningar i Gustavsson, Hulth och Schönbäck (2014) 

metodbok. Lärarna är mellan 29-40 år gamla. 

 

Jonna arbetar tillsammans i en kombinerad 1-3 klass, hon arbetar inte med projektet 

med Gustavssons prins- och prinsessböcker. Hon och hennes kollega arbetar däremot 

mycket med boksamtal och känner sig bekväma med den formen av undervisning. 

Hilma arbetar även hon i en kombinerad 1-3 klass med en kollega, Hilma har ansvaret 

över årskurs 1 och 2 och arbetar ofta med de barnen tillsammans. Hon medverkar inte i 

projektet med Gustavssons bilderböcker, men använder böckerna i undervisningen vid 

enstaka tillfällen. Hilma arbetar också med boksamtal i undervisningen när det planeras 

in i undervisningen och om det finns en stund över till högläsning med samtal.  

 

Carolin är en av lärarna som arbetar med svenska för nysvenskar och hon är inriktad på 

att arbeta med elever som går i årskurs 1-3. Carolin arbetar mycket med samtal kring 

texter av olika slag, både lite längre texter samt kortare som kan bestå av bara ett par 

meningar eller ord. 
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Nedan finns en tabell som visar de olika lärarna och vilken årskurs de arbetar i. 

 

Tabell1: De intervjuade lärarna 

 
Lärare Årskurs 
Sara Förskoleklass 
Belinda Förskoleklass 
Fanny Kombinerad årkurs 1-3 
Jonna Kombinerad årskurs 1-3 
Hilma Kombinerad årskurs 1-3 
Carolin SVA lärare till årkurs F-3 
 

Genomförande 
Inför observationerna skrev vi ett brev (se bilaga 2) som vi skickade hem till alla elever 

som skulle medverka i observationerna. Där presenterade vi oss och att vi skulle 

medverka vid ett antal tillfällen när boksamtal skulle bedrivas i klassen. I brevet som 

eleverna fick med sig hem informerade vi att vi skulle spela in observationerna. Om 

vårdnadshavare och elever inte ville medverka fick de höra av sig till deras lärare. Det 

var ingen av eleverna som inte ville medverka i studien. 

 

När vi skulle utföra observationerna tog vi kontakt med de berörda lärarna och kom 

överens om en tid som passade. Vi medverkade genom att vi satt tillsammans med 

eleverna och spelade in med en mobiltelefon som vi lagt framför oss. Vi gjorde fyra 

observationer, två observationer i förskoleklass, en observation med elever i årskurs 1 

och 2 samt en observation i årskurs 3. Vi observerade båda ett boksamtal tillsammans 

och de resterande tre delade vi upp mellan oss och lyssnade på varandras 

ljudupptagningar av boksamtalen. 

 

Vi lyssnade på alla observationer och plockade utdelar ur observationerna som vi ansåg 

berörde vårt område. Dessa interaktioner mellan elev och lärare finns redovisade under 

resultatdelen. Det var svårt att enbart ha ljud under observationerna och svårt att urskilja 

eleverna ifrån varandra. Kroppsspråk mellan eleverna och hos läraren fick vi inte med 

på enbart ljudupptagningar. Vi antecknade hur rummen såg ut och hur elever förde sig, 

för att få en bredare bild av bokssamtalssituationen. Till deltagande observationer skulle 

digitalt ljud och bild vara bättre. 

 

När det gäller intervjuerna utgick vi ifrån att vi skulle intervjua våra deltagare 

tillsammans och erbjöd dem dagar då det passade oss båda två att komma. Dock kunde 

inte alla deltagare dessa dagar och därefter fick vi anpassa oss efter de dagarna och 

tiderna som de kunde och delade på oss. Vi spelade in intervjuerna och antecknade även 

under intervjuernas gång. Vi insåg efter att vi lyssnat igenom materialet att vi bör lägga 

undan anteckningsblocket och fokusera på intervjun och deltagaren, titta på deltagaren 

och vissa mer intresse genom att exempelvis ställa relevanta följdfrågor. Vi lyssnade i 

efterhand på varandras inspelningar av de olika intervjuerna. Ljud spelades in under 

intervjuerna med hjälp av våra mobiltelefoner. Vi frågade alltid om det var acceptabelt 

att vi spelade in ljud för vår bearbetning och det var det ingen av lärarna som hade något 

emot. 

 

Intervjuguiden togs med till intervjuerna och deltagaren fick ett exemplar att läsa själv 

och vi behöll ett exemplar. Vi hade kunnat skicka intervjuguiden till alla deltagarna för 
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att ge dem tid att förbereda sig inför intervjun. Vi kom fram till beslutet att inte göra det 

därför att vi ville ha mer spontana och så ärliga svar som möjligt från lärarna som 

intervjuades. 

Studiens trovärdighet 
Till studien har vi bearbetat och analyserat de deltagande observationerna och 

intervjuerna för att få fram material som är så trovärdigt som möjligt för vår studie. 

Bryman (2011) menar att intervjuerna och observationerna bara är en del av 

verkligheten och kan inte ses som en betydande forskning som gäller alla skolor och 

alla lärare. Vi är medvetna om detta och väljer att genomföra vår studie om boksamtal 

på den utvalda skolan och de utvalda klasserna och som vi närvarat i när samtal om 

böcker har skett. 

 

Observationerna är fyra till antalet och där fick vi se hur lärarna arbetar med boksamtal 

och hur de verkställer Gustavssons metoder ifrån metodboken Hur gör prinsessor? 

(Gustavsson, Hulth och Schönbäck 2014). Utifrån observationerna får vi också en bild 

med oss vad eleverna har för uppfattningar om rådande normer, deras erfarenheter från 

andra böcker och texter samt händelser i deras liv. 

 

Vi har iakttagit eleverna och hur de beter sig under ett samtal och fått höra vad de får för 

associationer när de hör varandra tala och vad de svarar på lärarens frågor. Vi har också 

sett hur samtalen äger rum, hur rummen ser ut, hur eleverna och lärarna sitter/står under 

samtalet. Eftersom vi har observerat flera klasser har vi sett olika elever och 

barngrupper och även sett likheter och skillnader mellan dessa. 

 

Till intervjuerna valde vi att använda oss av sex informanter för att kunna ha tillräckligt 

med material att analysera, tolka, se skillnader och likheter mellan hur de sex lärarna 

använde sig av samtal kopplat till böcker och texter. Tre av dessa lärare använder sig av 

den tidigare nämnda metodboken Hur gör prinsessor? (Gustavsson, Hulth och 

Schönbäck 2014). De återstående tre lärarna använder sig av samtal i sin undervisning 

men har valt att inte utgå ifrån någon metodbok. Genom att intervjua hälften 

informanter som använder sig av prins- och prinsessböckerna kopplat till metodboken 

och hälften lärare som enbart använder sig av samtal, får vi en bredare bild i vår studie 

om boksamtal på den valda skolan. I stället får vi en smal bild av projektet i kommunen 

då vi inte hittat flera lärare som valt att använda sig av det.  

 

Vi har inriktat oss på en skola när vi gjort vår studie då den andra skolan som också 

ingår i kommunens projekt inte har påbörjat sitt ännu. Att enbart rikta in sig på en skola 

i kommunen och i landet gör att vår studie inte kan ses som en kvantitativ studie och 

därmed kan vi enbart se hur boksamtal bedrivs på den aktuella skolan. Vi kommer inte 

att ställa vår studie om boksamtal emot andra skolor i landet eller i kommunen och anta 

att alla skolor bedriver sin undervisning på samma sätt eller med liknande 

tillvägagångssätt. 

Etiska överväganden 
Vi har informerat både barn och deras vårdnadshavare och deltagare i intervjuerna om 

vår studies syfte samt även informerat de om att det är frivilligt att delta. De har fått 

möjligheten att gå ur och avsäga sig sin delaktighet i studien. Detta har ingen utav de 

medverkande gjort. 
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Eleverna som deltagit i vår studie är mellan 6-10 år gamla och därmed inte myndiga 

vilket innebär att vi måste enligt samtyckeskravet ha vårdnadshavarnas tillåtelse att 

eleven kan delta (Bryman 2011). Detta har vi fått genom att skicka hem ett brev till 

samtliga elever där vi informerat om studien och att vi spelar in ljud på utvalda samtal 

om böcker som bedrivs i klassrummen. 

 

Innan starten av vår undersökning har vi informerat de medverkande om att de vi får 

fram i vår studie endast används till vår undersökning men att all data kommer att finnas 

lagrad på Högskolan i Gävle efter att studien är färdig. Personerna som har medverkat i 

vår studie har fått andra namn som inte kan kopplas till dem i enlighet med 

konfidentialitetskravet samt att de fått information om att materialet inte kan kopplas till 

dem, skolan eller staden (Bryman 2011).       
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Samtal om boksamtal 

Intervjuer 

 

I delen Samtal om boksamtal presenterar vi resultatet av våra frågeställningar. 

Frågeställningarna har besvarats genom att de intervjuade lärarna svarat på 

intervjufrågor angående våra fyra områden muntlig språkutveckling, fantasiutveckling, 

självförtroende och självkänsla samt kritiskt tänkande i samband med boksamtal. Vi 

jämför lärarnas svar med varandra och kopplar ihop deras svar med vad olika forskare 

säger samt boksamtalsprojekt. Vi redogör även för hur lärarna strukturerar boksamtalen 

i de olika klassrummen.  

Genusprojekt med boksamtal som metod 

I kommunen där vår undersökning sker finns ett genusprojekt där man utgår från 

Gustavssons prins- och prinsessböcker (se tidigare text) med tillhörande metodbok. 

Metoden som används är boksamtal. Tre av de intervjuade lärarna är med i projektet 

men har valt att ta in boksamtalet vid vissa bestämda tillfällen i undervisningen och att 

även använda andra böcker än Gustavssons. Samtliga lärare och deras grupper läser 

mycket böcker i undervisningen, både bilderböcker och kapitelböcker. Som regel väljer 

lärarna ut vilka böcker som man läser. I förskoleklassen går de till kommunens bibliotek 

en gång i månaden och grupperna lånar en bok var som man läser i de olika 

läsgrupperna. Lärarna i förskoleklassen lånar också böcker som de anser är aktuella. 

 

De intervjuade lärarna i de kombinerade 1-3 klasserna köper med jämna mellanrum in 

nya böcker, lånar böcker i det gemensamma skolbiblioteket eller lånar böcker från 

kommunens bibliotek. Gunilla Bergströms böcker om Alfons Åberg används ofta i 

förskoleklassen, lärarna anser att Bergström berör aktuella frågor som att vara en bra 

kompis. Sven Nordqvists böcker är också omtyckta och läses en del i de yngre åldrarna. 

 

Projektet med Gustavssons prins- och prinsessböcker sträcker sig över terminen. De tre 

lärarna som är med i projektet har tidigare både läst och haft boksamtal med böckerna. 

De andra tre lärarna känner också igen Gustavssons böcker och brukar använda dem i 

undervisningen. Alla prins- och prinsessböcker finns att låna i skolans bibliotek. Syftet 

med projektet är att göra eleverna medvetna om genus och normer i vårt samhälle och 

att utmana dessa med hjälp av Gustavssons bilderböcker. Genom boksamtalen får 

eleverna chans att utveckla språket, träna på att lyssna aktivt, ta till sig fakta och kunna 

återberätta händelser. Eleverna tränar även på att tala i mindre grupper. Lärarna 

upplever att Gustavsson för fram det mycket bra i sina böcker och att de får till bra 

diskussioner. För flerspråkiga elever som inte kommit så långt i sin läsförståelse är 

bilderna i böckerna en extra hjälp samt lätta att samtala om. Lärarnas strävan är ge 

barnen nya tankegångar i skolan och att så några frön. De vill dessutom utmana 

eleverna genom att diskutera olika teman. 

 

Lärarna har inte fått en speciell kompetensutveckling gällande boksamtal inför detta. 

Alla lärare i studien är utbildade och behöriga lärare. Fanny, Sara och Belinda är med i 

skolans genusgrupp och försöker aktivt att utveckla genusarbetet på skolan. 
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Om boksamtalet – organisation 

Samtliga lärare har boksamtal flera gånger i veckan, allt ifrån 3-5 dagar i veckan. Alla 

har som regel att de samtalar om boken eller texten som man läst i klasserna. Läsning 

och boksamtal tar tillsammans alltifrån 15 minuter till en hel lektion på 40 minuter. 

Grupperna kan vara mindre, från 2-3 elever till helklass. I två utav de kombinerade 1-3 

klasserna får eleverna läsa en bok individuellt som de sedan i mindre grupper får 

samtala om. I förskoleklassen har man delat in barnen i nivåanpassade läsgrupper efter 

deras förmåga. 

 

Klassrummen är stora och öppna med mycket lättillgänglig litteratur, många variationer 

av kapitelböcker och bilderböcker står på hyllor och tavellister. Teckningar och texter 

finns uppsatta i korridorerna. I några hörn finns soffor och det finns kuddar upphängda 

på väggen. Det här är klassrum som uppmuntrar till läsning! 

 

Vid boksamtal sitter oftast eleverna på golvet i en ring. Läraren/lärarna sitter med i 

ringen på en liten stol. Elevernas placering och gruppstorlek varierar något i klasserna. 

Samtliga lärare är medvetna om att läsningen och samtalet kring läsningen är viktig för 

eleverna.  Atmosfären runt omkring eleverna påverkar dem vilket gör att lärarna gärna 

gör läsningen till dagens höjdpunkt och att det ska vara mysigt. Eleverna får ofta ta med 

en mjuk kudde till läse samlingen eller krypa upp i en av sofforna tillsammans. 

Boksamtalet kan även ske från deras arbetsplatser i klassrummet. 

 

Läraren börjar med att läsa boken eller texten med inlevelse och stannar oftast upp i 

texten när det dyker upp svåra ord eller begrepp som de vet är okända för eleverna. 

Eleverna kan också säga till när de träffar på nya ord och det kan de göra genom att 

hålla upp bilden på detektiven ifrån en läsande klass. Lärarna stannar upp i texten om de 

ser att eleverna tappar koncentrationen eller har svårt att sitta still. De brukar även vid 

uppehåll i texten låta eleverna få återberätta handlingen. Efter att lärarna läst klart 

diskuteras åter svåra ord och begrepp samt berättelsens handling. Tillsammans med 

läraren fortsätter man att diskutera karaktärer, miljöer och händelser i boken kopplat till 

elevernas egna erfarenheter. Flera av lärarna har använt sig av En läsande klass. I 

materialet En läsande klass finns det färdiga texter med förslag till arbetsgång. Där får 

eleverna träna en lässtrategi i taget med olika karaktärer(spågumman, detektiven, 

reportern och cowboyen). Det finns arbetsblad till varje text att arbeta vidare med. 

 

Två av lärarna har använt sig av en form av boksamtal där eleverna har läst samma bok 

som läxa. Eleverna får i mindre grupper återberätta bokens handling och vad de tycker 

om boken. Bokmaterialet de utgått ifrån under boksamtalet heter Kiwi från Bonniers. 

Båda klasserna har en bokserie bestående av sex böcker av varje titel på olika nivåer. 

Tillhörande arbetsblad görs tillsammans. De kan även göras hemma som stöd för att ha 

något att utgå ifrån när de ska diskutera boken i skolan. 

 

Till metodboken Hur gör prinsessor (Gustavsson, Hulth och Schönbäck 2014) finns det 

en övning, som flera klasser har arbetat med. Lärarna har satt för texten med lappar och 

eleverna har därefter tittat på bilderna och diskuterat endast utifrån dem. Sedan har de 

skrivit en egen text till boken och slutligen läst upp den för hela klassen. 

 

För att involvera alla elever i samtalet använder sig lärarna av olika metoder. I 

förskoleklassen använder man sig av namnlappar som förvaras i en liten låda. Varje 

lapp representerar en elevs namn. När lärarna drar en namnlapp får just det barnet 
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chansen svara. Lärarna finner att eleverna lyssnar bättre och är mer engagerade genom 

namnlappsmetoden. Handuppräckning är vanligt i klasserna, men det varieras även med 

andra metoder. Samtliga lärare säger att de känner sina elever och deras styrkor och 

svagheter så pass väl att de kan anpassa frågorna efter eleverna. Lärarna är överens om 

att alla elever ska få säga något under diskussionen, även om det är något som redan har 

blivit sagt tidigare. Om en elev visar ovilja att samtala inför gruppen försöker lärarna 

vid tillfälle sitta en extra stund och diskutera boken med den eleven. 

Muntlig språkutveckling 

Hur lärarna tar sig an svåra ord och begrepp i texterna 

Samtliga lärare tar oftast upp svåra ord och begrepp på en gång vid lästillfället. Lärarna 

Jonna och Fanny ser gärna att eleverna börjar förklara innan de ingriper. Jonna säger att 

det inte alltid passar att ta upp svåra ord direkt, utan att ibland kan man behöva läsa klart 

ett stycke för att inte tappa flytet. Läraren Hilma använder ofta bildstöd då hon förklarar 

ord för sin klass, likaså gör läraren Carolin. 

Sara och Belinda som arbetar i samma klass säger: 

Det gör vi i vår grupp direkt när vi ser ordet/begreppet. Det kan vara böcker vi inte 

läst på länge och ser att det kommer upp något ord eller att det är lätta ord som 

barnen tycker är svåra. Men ett tips är att gå igenom begrepp och ord innan man 

läser boken, om man vet att de ska förekomma. 

Hilma: 

 I min årskurs 2 så har jag flera andraspråkselever och där fastnar vi på ord med 

jämna mellanrum, nästan varje mening. Så där försöker jag gå ner på djupet. 

Jonna: 

Läser jag högt så stannar jag till om det passar och så tar vi det tillsammans. Där 

har vi också lite strategi, till exempel den där detektiven jag pratade om, den kan ju 

hjälpa oss i det här. Den tar reda på vad ord betyder.  Sen kan det vara så i 

högläsning att man hackar upp texten om man stannar hela tiden och det vill jag 

inte. Utan jag vill att det ska flyta på. Är jag förbered så kan jag ta upp orden i 

förväg. Ibland pekar jag ut några ord i boken som jag vill att vi ska klura ut vad det 

är. 

Fanny: 

Ofta frågar jag eleverna om de vet vad vissa ord betyder. När någon kan förklara 

gör de det, annars förklarar jag ordet. Vi har också tränat på att ibland kan man 

läsa vidare och kanske förstå vad ordet betyder, ibland behöver man läsa om 

meningen eller stycket för att förstå och ibland får man fråga någon. Det är bra att 

tillsammans träna lässtrategier så att de lär sig hur de själva ska göra när de läser 

själva. 

Carolin: 

I min undervisning använder vi oss mycket av dator, Ipad och bilder. Jag förklarar 

jättemycket och visar. Ofta är det mycket basic. Jag visar ett ord de inte kan så att 

de förstår vad det är och sen försöker vi använda det massor av gånger.  Mycket 

repetition hela tiden. Man får ställa öppnare frågor, inte ja- och nejfrågor så att de 

får använda orden.  
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Hur vet man om eleverna förstått ord och begrepp? 

Hilma säger att det blir väldigt tydligt då hon använder sig av metoden en läsande klass. 

Där arbetar man med bilder på olika figurer som hjälp. När det gäller detektiven så är 

det den som letar upp svåra ord och begrepp i texten. Det barn som undrar över ett svårt 

ord eller begrepp håller då upp sin bild av detektiven, vilket alla barn har ett var av. 

Lärarna Belinda och Sara säger att de uppfattar det på barnens kroppsspråk eller att de 

tappar intresse och koncentration. Läraren Carolin säger att det kan vara svårt att veta 

med hennes elever men om hon inte ser att de använder ett särskilt ord utgår hon ifrån 

att de inte tagit till sig ordet i fråga. Jonna säger att hon ser det på eleverna men att det 

annars uppmärksammas vid hennes kontrollfrågor. Av erfarenhet vet hon också på ett 

ungefär vad som kan ställa till problem. 

Hilma: 

Det blir väldigt tydligt när jag använder mig av läsande klassens detektiv. Då ser 

jag vad eleverna inte förstår och behöver en förklaring på. Det är inte pinsamt för 

någon av eleverna i klassen att hålla upp sin detektiv. De får ofta vara detektiven 

för jag vet att det är många som inte förstår vad jag läser.  

Sara och Belinda: 

Barnen skruvar oftast lite på sig och följer inte med i texten på samma vis, som när 

de förstår orden. Då stoppar vi och går igenom orden. De tappar intresset, men det 

kan ju vara en lite för svår bok också och då kan det vara svårt att hitta intresset 

hos barnen igen. Men man kan alltid göra ett försök. 

Carolin:  

Det är jättesvårt, det vet man naturligtvis inte. Om de aldrig använder ordet och 

inte tar det till sig så kan man ju anta att de inte har lärt sig ordet. 

Jonna: 

Det syns det på dem! En del frågar också på en gång. Annars är det ju vid 

kontrollfrågor som man ser det. Sen har man lite på känn också, man har ju mött 

de här eleverna, dels har man ju andra grupper och vet på ett ungefär vad som kan 

ställa till problem. 

Fanny: 

Jag ser ju vilka som följer med i samtalet och visar intresse och om någon har svårt 

att förstå. Jag vill gärna att de säger till om de inte förstår. Ibland tror jag att de 

förstår orden med det kan många gånger vara andra ord som de inte förstår och då 

vill jag att de talar om det så vi tillsammans kan reda ut det, så att alla följer med 

och förstår.  

På vilket sätt görs svåra ord begripliga? 

Läraren Hilma använder sig ofta av bildstöd då majoriteten i gruppen är flerspråkiga, 

likaså Carolin som ofta har helt eller nyss nyanlända elever och som inte har någon 

svenska sedan tidigare. Lärarna Fanny, Jonna, Belinda och Sara poängterar att de gärna 

vill låta barnen försöka förklara först innan de tar vid. Fanny och Jonna förklarar också 

att det är viktigt att ge barnen lässtrategier så att de själva kan lösa problem som 

uppstår, genom att exempelvis träna på att läsa mellan raderna, läsa om en text eller dela 

isär ett ord. 

Sara och Belinda: 
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Vi brukar för det mesta alltid fråga barnen, om de känner till ordet eller begreppet, 

säger Sara. Ibland vet dem och ibland gissar barnen bara. Då kan fortsätta läsa 

och se om det kommer någon förklaring längre fram till ordet. Annars får man bara 

berätta, förklara för barnen. I den här boken vi läste om grönsakslandet fortsätter 

Belinda, så är eleverna medvetna om att de kommer från olika länder och några 

trodde att grönsakslandet skulle kunna vara ett sådant land. Men då var det någon 

av eleverna som visste vad ett grönsaksland var och att det finns gurka, tomater 

och andra grönsaker i ett grönsaksland. 

Hilma: 

Jag försöker ha mycket bildstöd, det har jag märkt fungerar. Jag skulle förklara 

vem Bamse var förra veckan för en elev som kommer ifrån Syren. Jag försökte att 

förklara först med att han var stark och åt honung, men sedan googlade jag upp en 

bild på Bamse och då visste eleven direkt vem jag talade om. Jag googlar väldigt 

mycket bilder, sedan brukar jag försöka hitta jämförelser och liknelser. Jag 

använder mig mycket av kroppspråket. 

Carolin: 

Ja, det är jättesvårt men jag tycker att man får ta de hjälpmedel som finns. Det 

beror också på barnets ålder, nivå, utveckling osv. Ibland räcker inte ens en bild 

utan det måste vara själva grejen. Som när en elev ska ringa in den största saken 

på en bild, en gaffel och en elefant. Om gaffeln på bilden råkar vara större så 

ringar de in den istället för elefanten. Vi lär känna eleverna väldigt väl och kan 

utgå ifrån dem då de också är få till antalet. Det behöver vara väldigt praktiskt och 

de behöver uppleva det.  

Jonna: 

Vi brukar hjälpas åt att ge exempel. Det är oftast någon som kan ge exempel på 

ungefär vad det är lika som eller har någon synonym till det här ordet. Vi kan läsa 

om meningen för att sätta in den i ett sammanhang eller kanske läsa hela stycket, 

man kanske får ledtrådar av bilder och så där Någon gång ibland har jag haft en 

Ipad med mig och letat upp en bild på ordet. Det gör jag inte så ofta men det är ett 

bra hjälpmedel annars. 

Liberg (Jällhage 2014) beskriver hur våra svenska elever tappat så mycket i 

internationella kunskapsmätningar därför att tyst läsning har dominerat skolorna under 

2000-talet. Det finns ingen tradition med textsamtal och att det läggs ner lite tid på att 

lära ut lässtrategier. Hon säger att vi behöver beröra eleverna i deras värld och göra 

litteraturen verklig och relevant. 

I projektet Läskampen (Skolverket 2009) undersöktes fördelarna med att ha boksamtal 

med barnen. Genom att använda sig av skönlitteratur kunde man föra in verkligheten i 

klassrummet och diskutera verklighetsnära ämnen med koppling till eleverna. 

Diskussioner före, under och efter läsningen ökade elevernas förståelse för det lästa. 

Genom bokens skriftspråk kom eleverna i kontakt med det skrivna svenska språket och 

dess uppbyggnad. Det är av betydelse för alla barn, oavsett modersmål. Elever med 

svenska som andraspråk ser hur meningsuppbyggnader ser ut i det svenska språket och 

om läraren stannar upp och förklarar ord och begrepp i texten får de även betydelsen. 

Det är även viktigt för elever med svenska som första språk (Skolverket 2009). 
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Flerspråkiga elevers muntliga utveckling 

Läraren Carolin förklarar att utvecklingen ser hon både snabbt och tydligt i sina mindre 

grupper. Eleven ser även sin utveckling tydligt i olika kunskapsmätningar vilket hon 

uppfattar är positivt. Dock känner Carolin att det är mycket fingertoppskänsla i hennes 

yrke, inte bara fakta. Läraren Jonna säger att de är olika för olika elever men naturligtvis 

mycket svårt för dem. Hon efterlyser extra resurs som pratar elevens språk och även 

studiehandledning. Men när eleven behärskar svenska språket lite bättre säger hon att 

böcker är mycket bra att diskutera kring, det finns bildstöd, en historia och ett 

sammanhang. Fanny är inne på samma spår. Så fort eleven klarar av att lyssna aktivt på 

högläsning stimuleras deras språkutveckling menar hon. De tränas i meningsbyggnad 

och att höra ord i både kända och okända sammanhang.  

Hilma säger att hon lägger upp samtalen efter de flerspråkiga eleverna då de utgör 

majoriteten i klassen. Hon uppfattar deras utveckling som god och tror att skolans 

positiva miljö och tillåtande klimat har en positiv inverkan på eleverna. Läraren Belinda 

förklarar att de arbetar väldigt hårt med att lyfta fram barnens olika språk och med att 

samtala om olikheter men även att föra fram likheter i olika kulturer. Det bidrar till en 

acceptans att våga vara som man är och att det är ok. Boksamtal är ett bra sätt att ta upp 

diskussioner på och få eleverna engagerade. Sara säger att barnens utveckling är 

betydande då många elever inte pratar svenska språket alls vid skolstarten och att de lär 

sig snabbt. Hon poängterar att barns och vuxnas sätt att ta till sig ett språk skiljer sig. 

”Inte skulle jag lära mig somaliska så bra på bara några veckor som de somaliska 

barnen lär sig svenska här”, menar hon. 

Belinda: 

Jag anser att det är viktigt att man inte bara läser böcker, utan att man även pratar 

och diskuterar.  Att man frågar barnen om handlingen efteråt och så, det är ju det som 

är det mest utvecklande för elevernas muntliga språkutveckling och inte själva 

högläsningen i sig. 

Sara: 

I min läsgrupp har jag läst en bokserie av Alf och Bett. De böckerna är återkopplande 

och börjar alltid på samma sätt, de åker med ett tåg och letar efter saker som börjar på 

en viss bokstav och de böckerna gillar mina barn och känner igen handlingen om. De 

ljudar efter saker som börjar på till exempel A. Där kan man märka att deras 

utveckling har gått framåt när det gäller bokstäver. 

Hilma: 

Det är i samband med samtalen kring böckerna, att jag ser att de samtalar och 

reflekterar och tar till sig boken. Det är mycket bättre än att de ska skriva en 

bokrecension om vad boken handlar om, det ger inget för eleven. 

Jonna: 

Vi har ganska många flerspråkiga elever. Det är olika naturligtvis, det är svårare 

för dem att koncentrera sig eller fokusera på historien i boken och på samtalet. 

Man skulle ju vilja ha en studiehandledning. Eller en extra person som ibland kan 

komma och diskutera med eleven. Men sedan, längre fram, ju mer svenska man lär 

sig desto mer kan man diskutera och då är ju böcker perfekt därför att man kan få 

bilder som stöd, en historia som blir någonting att ta på. Det går ju att diskutera 

mycket, utifrån bilderna och kortare textdelar. 

Fanny: 
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Om jag har elever som lyssnar aktivt stimulerar det deras språkutveckling. Att höra 

någon läsa, höra vilken meningsbyggnad det är, höra ord i kända och nya 

sammanhang, allt det stimulerar språkutvecklingen.  

Carolin: 

Det tycker jag man kan få kvitto på ganska snabbt.  Man ser det väldigt tydligt, 

speciellt om man varit borta ett tag.  Ibland mäter vi också kunskap på olika 

sätt.  Det är praktiskt på sitt vis med kryss och diagram.  Då kan jag tydligt se att 

det har skett en utveckling.  På något vis känner jag att mitt jobb är mer en känsla 

än fakta. Samtidigt som det känns professionellt att kunna presentera svart på vitt 

vilken utveckling som skett, även för eleven.  Vi kan kartlägga dem med det 

material som finns men ofta tycker jag att det är en fingertoppskänsla.  

Reichenberg (Hedström 2010) förespråkar metoden reciprocalteaching som hon har 

undersökt. Den går ut på att läsa texter på djupet där lärare och elever turas om att vara 

samtalsledare i smågrupper, även kallat strukturerade textsamtal. Genom textsamtalen 

får lärarna verktyg att hjälpa eleverna framåt i läsförståelse. Metoden är utvecklad för 

att passa alla slags elever i grundskolan, som svenskspråkiga elever, flerspråkiga elever 

eller särskola. Metoden ska hjälpa alla slags individer att komma framåt i sin förståelse 

av texter. 

Fantasiutveckling 

Om boksamtal stimulerar elevens fantasi 

Läraren Belinda tar upp exemplet i Gustavsson, Hulth och Schönbäck (2014) metodbok 

där man täckte för all text i en av prinsessböckerna (bildpromenaden). Barnen skulle 

sedan hitta på vad som hände utifrån bilderna och på så sätt göra sin egen berättelse. Då 

syntes det verkligen vilka som låter fantasin få fritt spelrum och hittade på nya 

berättelser, menade Belinda. Sara berättar att barnen både leker och skriver sina egna 

berättelser, de som kan skriva skriver gärna. Hon ser att de leker vad de läst om, att de 

tagit till sig böckerna och utvecklar sin fantasi. I gruppen spelar man även upp olika 

karaktärer från böckerna och där får barnen tillfälle att träna på att använda sin fantasi.  

 

Läraren Hilma ser att barnen använder sin fantasi efter högläsning och samtal om de får 

fortsätta arbeta med innehållet i boken men i andra former. Det gör man regelbundet 

exempelvis genom att leva sig in i någon av karaktärerna eller genom att själva skapa 

något från böckerna som exempelvis en miljö eller en plats. Läraren Jonna ser oftast 

barnens fantasi ta plats då hon har en uppgift knuten till en lektion där de ska använda 

sin fantasi. Det kan till exempel vara en bild- eller skrivuppgift eleverna får fantisera 

kring. Just fantasiuppgifter skulle hon gärna göra mer regelbundet.  

 

Läraren Fanny tror att Gustavssons prins- och prinsessböcker inspirerar eleverna då hon 

upplever böckerna mycket fantasifulla. Hon är inte helt säker på hur hon ser barnens 

fantasi men tror att det är genom elevernas kommentarer och reflektioner till bilderna. 

Läraren Carolin säger att hon ser vissa elever som har mer fantasi och andra som har 

mindre. Hon menar dock att hennes fokus ligger mer på det språkliga planet med just 

hennes elever men att fantasi är något bra och att eleverna får mer av det i sina klasser 

med klassläraren. 
Belinda: 

När vi har gjort övningen med att täcka för texten utifrån Gustavssons metodbok, 

har vi sett att en del barn gärna vill följa den riktiga handlingen med den riktiga 
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titeln och andra barn som låter fantasin få fritt spelrum och hittar på nya 

berättelser utifrån bilderna. Vart bussen i boken ska åka, och då fick flera barn 

fundera ut på vart bussen ska åka och det kommer upp många olika svar. 

Sara: 

Nu har ju flera barn skrivit sina egna sagor och då tycker dem att det är så roligt, 

att dem vill fortsätta med det. De ritar och skriver sagor själva. För några barn har 

knäckt koden för läsning och skrivning redan nu i förskoleklassen. Jag ser också att 

de leker det vi läst och det blir ju också ett sätt för barnen att ta till sig böckerna 

och utveckla sin fantasi. Vi har också spelat upp teatrar utifrån böcker. Då får 

eleverna spela upp vad som händer i boken, att Alfons inte vill sova till exempel. Vi 

går direkt ur boken, en lärare läser upp och barnen agerar och spelar sina roller.  

Hilma: 

Det är när eleverna kan fortsätta arbeta med innehållet, men i en annan form. Vi 

brukar arbeta med innehållet i böckerna i min undervisning. Findus, från Pettson 

och Findus, kanske kommer och hälsar på och då ser jag att eleverna har med sig 

det från boken, vet vem karaktären är och hur den är och beter sig. Nu arbetar jag 

mycket med Uppdrag språklyftet och då läser vi först högläsning och sen arbetar vi 

vidare med texten. Jag har nyligen läst en saga om en leksaksfabrik och nu arbetar 

vi med att göra en egen leksaksaffär, och då ser jag vad eleverna har fått med sig 

från boken genom att eleverna vet vad som ska finnas i en leksaksaffär och hur det 

är i en sådan affär. Jag önskar att jag gjorde det ännu mer, att jag involverade 

elevernas fantasi i undervisningen. 

Jonna: 

På en del är det väldigt tydligt, de går igång direkt, kommer loss och fantiserar på 

en gång, vill diskutera. Andra gör ju inte det. Sedan beror det på vad man gör av 

det. Om jag har en lektion där jag vill att man ska använda vår fantasi, då kanske 

jag har en bilduppgift knuten till den eller en annan skrivuppgift efteråt. Det gör 

jag inte regelbundet men ibland. 

Fanny: 

Svår fråga, det beror också på vad det är för sorts bok. Prins- och 

prinsessböckerna är väldigt fantasifulla, så de tror jag stimulerar fantasin. Men 

hur jag ser det vet jag inte riktigt. Jag hör det kanske på deras kommentarer och 

reflektioner till bilderna. 

Carolin: 

Vissa elever har det inte riktigt, det är svårt för en del elever, medan andra är det 

inte ett dugg svårt med.  Det är nog ingenting jag egentligen kan se, för att jag har 

varit mer fokuserad på språket så, i mitt arbete. Jag tänker mig att det är bra med 

fantasi och att det ska stimuleras men det är nog tyvärr ingenting som jag direkt 

gör här. 

Vi tolkar att lärarna anser att fantasi är både viktigt och bra för barnen och att det kan 

uttryckas genom exempelvis lek och rollspel. Men att de däremot inte riktigt använder 

det i den utsträckning som de skulle kunna. Vygotskij förespråkar bland annat lek som 

metod i skolan och att fantasi, vilken han kallar den kreativa förmågan, behövs både för 

barnens utveckling i skolan och för samhällets utveckling i stort. (Strandberg 2006) och 

Frykholm (2007) beskriver hur samtal om texter är ett bra sätt att stimulera barnens 
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fantasi och att det är av betydelse att barnens idéer och tankar fångas upp under 

samtalen. 

Självkänsla och självförtroende 

Om boksamtal stimulerar barns självkänsla/självförtroende 

Eleverna som kommer till Carolin är elever som behöver stöd och mer träning på det 

svenska språket. Läraren berättar att hon anpassar undervisningen efter sina elever. Hon 

vill att eleverna ska klara uppgifterna och även kunna få möjligheten att utvecklas för 

deras självkänsla. Carolin vill att hennes elever ska känna att de lyckas samt att de 

tillsammans kan ta ett litet steg i taget i rätt riktning. Carolin kopplar sitt sätt att 

undervisa till Vygotskijs proximala utvecklingszon, vilket innebär att det eleven 

behöver hjälp med idag klarar den själv nästkommande dag.  

Carolin: 

Jag tänker på Vygotskij och hans byggställningar, det du kan göra med hjälp idag 

kan du göra själv imorgon. Det har jag med mig hela tiden att det är precis så det 

går till. Hur man får den här hjälpen, om det är jag eller en kompis eller i en lek 

det spelar kanske ingen roll men det är så du lär dig och genom det får du ditt 

självförtroende. Ett självförtroende genom att slippa misslyckas. 

Två av lärarna som vi intervjuat anser att eleverna förbättrar sitt självförtroende och sin 

självkänsla genom att få plats i samtalet. Eleverna gör det genom att kunna samtala och 

sätta ord på sina känslor och tankar.  

Himla: 

Eleverna växer genom själva samtalet. När vi tillsammans i gruppen förklarar och 

samtalar så att alla elever tar del av sagan och förstår hela innehållet. 

Läraren Jonna är enig med Hilma och anser att elevernas språkliga förmåga lyfter 

elevernas självkänsla. Jonna säger att den enskilda elevens uttrycksformer, sättet eleven 

hävdar sig som person och att eleven står för sin åsikt, påverkar elevens självkänsla. 

Hon menar att elevens kännedom och självkänsla ökar när eleven deltar i diskussioner 

och kan sätta ord på det den känner eller tycker om.  

Jonna: 

Språket tränas ju i det här och din förmåga, ju mer du argumenterar. Det gäller 

alla samtal inte bara boksamtal. Men boksamtal är bra därför att där har du ju 

olika teman att reflektera kring. 

Frykholm (2007), Dominković m.fl. (2006) samt Beck och Mckeown (2001) säger att 

barnen utvecklas språkligt av samtal, lär sig nya ord och begrepp, lär sig återberätta 

samt att läsa och skriva. Det ser ut vara ett vinnande koncept att samtala i skolan, 

däremot är det svårare att finna forskningen som säger något om hur eleverna känner sig 

efter att de uppnått goda resultat. Lärarna Hilma och Jonna menar att de ser det på sina 

elever.  Att eleverna växer i själva samtalet och att de ser en förbättring på elevernas 

självkänsla och självförtroende genom att se eleverna träna på att samtala och diskutera 

med varandra.  

 

Läraren Sara och hennes kollega Belinda väljer ofta teman som de ska läsa om.  Vill de 

ha ett samtal om självkänsla och självförtroende väljer de en bok med det temat. Sara 

bedömer att de har pratat mycket om hur en bra kompis är och hur man inte ska vara. 

Sara påpekar att det ofta förekommer sådana situationer i barnböcker och i skolan som 

barnen känner igen. Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) skriver att den tematiska 
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läsningen är positiv eftersom det ofta är en planerad läsning med syfte och mål. Också 

att läsningen följs upp och att man i klasserna arbetar vidare med läsningen och låter 

bland annat eleverna få samtala och associera fritt. Fanny har som åsikt att valet av bok 

kan påverka elevernas självförtroende.  

Fanny: 

Om vi läst om någon som känner sig liten och rädd men ändå vågar göra modiga 

saker och vi kopplar det till deras egna erfarenheter kan självförtroendet utvecklas 

positivt. Samt om de får berätta saker som de är stolta över, som de kan och är bra 

på.  

Sara menar att det går att använda Gustavssons prins- och prinsessböcker och andra 

genusgranskade bilderböcker till att samtala och höja elevernas självkänsla och 

självförtroende. Sara säger att böckerna förstärker att flickor kan lika mycket som killar 

och att killar också kan visa känslor. Det startar ett nytt tankesätt hos eleverna berättar 

läraren och säger att eleverna tar efter karaktärerna i böckerna. Om prinsessan och 

prinsen kan, så kan även dem.  

Sara: 

Gustavssons bok Prinsessans rockband anser jag vara bra, prinsessan tar 

initiativet att starta ett rockband och sedan har vi även en CD-skiva till boken med 

de olika låtarna som vi brukar sjunga. Det kan ju också förstärka barnens 

självkänsla genom att barnen har lärt sig låtarna och tycker att de är bra på att 

sjunga. Men jag tror att man kan arbeta vidare på det, det är inget som jag riktigt 

tänkt på.  

Hur gruppkonstellation påverkar elevens självkänsla/självförtroende 

Samtliga lärare anser att gruppen har en central betydelse för eleverna när det gäller 

självkänslan och självförtroendet hos eleverna. Hilma tycker att det är skönare att ha en 

mindre grupp, dels för sin egen skull och dels för eleverna. Hon säger att det kan vara 

svårt att få till mindre grupper och hon bemödar sig att skapa ett tillåtande klimat i sin 

grupp.   

Hilma: 

Jag brukar försöka att placera elever med varandra som är nära vänner och är 

trygga med varandra. Jag anser att min grupp med årskurs 1 och 2 är väldigt 

trygga i sig och ett tillåtande klimat och därför fungerar det så bra. Men jag ser att 

några skulle kunna växa ännu mer i en mindre grupp. Men det är svårt att få till.  

Sara och Belinda i förskoleklassen anser att den mindre gruppen är bra för framförallt 

flerspråkliga elever som inte har någon god svenska. Eleverna vågar ta för sig mer i en 

mindre grupp. Vi frågar Sara om hon anser att gruppen har någon betydelse gällande 

självförtroende och självkänsla för eleverna. 

Det tror jag verkligen och speciellt för de som inte har något jättebra språk. Då 

tror jag att den lilla gruppen är jättebra, för att det blir ett mer tillåtande klimat. 

Även om det är vardag på den här skolan att det talas många olika språk. I den 

lilla gruppen vill jag påstå att barnen vågar mer. Om jag frågar efter innebörden 

av ett ord så är det fler som svarar där än vad de skulle varit i en större grupp.  

Läraren Fanny anser också att den mindre gruppen är bra, men att man som lärare bör 

lägga fokus på att gruppklimatet ska vara tillåtande. Det är viktigt att alla elever ska 

känna sig trygga i gruppen.  

Fanny: 
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Det gäller att det är en trygghet i gruppen så att de vågar berätta och att de känner 

sig trygga att ingen skrattar åt dem eller att jag som lärare inte tillåter detta. En 

del elever mår mycket bättre i mindre grupper.  

Läraren Jonna anser även att den lilla gruppen kan vara bra och att man som lärare får 

vara vaksam över vilka elever som behöver en mindre grupp. Jonna har som åsikt att 

grupperna behöver förändras då och då.  

Jonna:  

En del behöver en väldigt lite grupp i början. Där måste man som lärare vara 

lyhörd för. Det märks ju ganska snart vem som inte vågar ta för sig. Den som 

kanske normalt gör det, det kan räcka med en ny person som kommer in i gruppen 

så tar man inte själv utrymme längre. Gruppkonstellation och gruppstorlek tycker 

jag påverkar mycket. Jag tror också på att förändra gruppen. Det ska inte vara 

samma grupp varje gång. Du kan känna dig trygg i en grupp som du varit i några 

gånger men sedan måste du också göra dig även i andra sammanhang och 

konstellationer.  

Läraren Carolin arbetar inte i helklass och har andra förutsättningar när det gäller 

grupper och elever. Hon kan oftast välja gruppstorleken själv, men den optimala 

gruppen är på 4 elever anser hon.  

Carolin: 

Gruppstorleken påverkar visst och jag tycker att jag kan använda gruppen lite som 

ett verktyg. Om det är optimalt så kan man t ex. styra så att alla i gruppen är på 

ungefär samma nivå, eller så kan man styra det så att det alltid finns några som 

kan dra lite grann. Det är också positivt tycker jag men det får heller inte bli på 

den personens bekostnad.  

Carolin använder barngruppen som en metod att höja barnens kunskaper och göra dem 

motiverade att lära sig nya kunskaper. Carolin säger att hon tar vara på när det kommer 

nya elever till hennes grupp och konstaterar tillsammans eleverna hur mycket nya 

kunskaper och hur bra de kan det svenska språket efter sin tid i Sverige. Carolin berättar 

om hur en sådan situation kan se ut.  

Carolin: 

Se vad mycket du har lärt dig på den här korta tiden! Hon kan ingenting idag, som 

kom till oss nyligen. Och nästa gång är det den andra personens tur att vara den 

som vet. Även den allra svagaste eleven har kommit lite längre vad det gäller 

språkutvecklingen än den helt nya. Så är det vad det ju gäller den första tiden av 

språkinlärning. Och det är trots allt positivt.  

Kritiskt tänkande 

Läroplanen menar att ingen i skolan, elev eller personal, ska utsättas för diskriminering i 

någon form och att sådana tendenser aktivt ska motverkas (Skolverket 2011 Lgr 11). Att 

samtala om diskriminering med hjälp av boksamtal kan vara en metod att motverka och 

bemöta främlingsfientlighet samt normer. Läroplanen säger även att skolan aktivt ska 

motverka diskriminering i alla former och där kan läraren också använda sig av 

boksamtal och kritiskt tänkande, att samtala om sådana frågor utifrån en bok som berör 

detta. 

 

Chambers (2011) kallar sitt sista stadium för frågor i boksamtal för specialfrågor. Att 

diskutera rådande normer, åsikter, hemförhållanden och andra former av teman med 

eleverna kan ses som en form av Chambers specialfrågor. Det är frågor som läraren kan 
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använda sig av när eleverna börjar känna sig bekväma med boksamtal som metod 

(Chambers 2011). 

Hur man arbetat kring boksamtal och kritiskt tänkande 

Alla lärare som vi intervjuat använder sig någon form av kritiskt tänkande när de 

samtalar och läser böcker för sina elever och de flesta väljer att ta med samtal om genus. 

Flera av lärarna säger att de samtalar om genus och andra former av kritiskt tänkande 

när det blir aktuellt.  

Jonna: 

Det är nog faktiskt när det blir aktuellt. Jag kan inte komma på nu att vi har haft 

med det i planeringen att vi skulle ta upp det i boksamtal, det är nog mer när vi 

letar information i så fall. I genustänket så kommer det ju fram i många 

diskussioner och även ifrågasättandet av andra värderingar utifrån teman och så. 

Det beror ju mycket på boken man läser och texten.  

Jonna avser att normkritiskt tänkande inte har någon planerad tid, men att hon och 

hennes kollega samtalar om genus och andra former av kritik och värderingar när de ser 

att det är aktuellt och det kommer upp spontant i klassen. Hilma anser att man bör ta 

vara på situationen och lyssna på vad barnen säger för att lyfta upp det och samtala 

vidare på det aktuella ämnet. 

Hilma har också använt sig av Gustavssons prins- och prinsessböcker, i syfte att 

diskutera och samtala om rådande normer. Hon använder sig även av andra böcker och 

stannar upp i texten för att samtala om karaktärer och deras karaktärsroller.  

Hilma: 

Flera elever har sagt att de är lite konstiga och det bäddar ju för samtal, prinsessor 

som också vill rida på drakar till exempel. Läsningen ger ju sådana möjligheter att 

öppna upp för kritiskt tänkande. Man kan stanna upp och prata om en mamma som 

är hemma och lagar mat istället för att arbeta, att det inte ser ut så i alla hem idag. 

Jag anser att det är ganska lätt att få till sådana samtal och allra helst kring genus.  

Hilmas klass får brev från en fiktiv person som har ett könsneutralt namn samt 

presenterar sig med pronomenet hen. Läraren i klassen vill uppmärksamma att Kim 

också är en person och att det inte spelar någon roll om det är en flicka eller pojke. 

Hilma: 

Vi får brev från en fiktiv person just nu och där frågar eleverna den fiktiva 

personen frågor. Nu har de fastnat på att fråga den fiktiva personen om det är en 

kille eller tjej, för att den heter Kim som är könsneutralt namn. Då har jag gått in 

och även Kim och talat med eleverna om att det inte är så viktigt och varför barnen 

anser det vara viktigt, vad hjälper det oss att veta könet? Jag försöker fånga 

stunden och ta vara på vad eleverna har att säga.  

Lärarna Sara och Fanny är inne på samma spår som Hilma och menar att alla karaktärer 

inte behöver ha ett kön. Fanny menar att man kan välja att läsa flera kön än vad 

berättelsen eller sången säger, för att förstärka att alla elever kan oavsett kön. Lärarna 

väljer även böcker och läsa pronomenet hen samt byta ut karaktärer, för att påvisa att 

kön och könsmönster inte är viktigt.  

Sara: 

Det kan man göra och det gör vi, det finns kritiskt tänkande i många böcker. Sedan 

kan man ju också byta ut karaktärer i böckerna till andra kön eller göra de 

könsneutrala. 
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Fanny: 

Om jag däremot läser en bok som inte bryter mot normen så kan jag välja att byta 

kön på personerna i boken, då kan det t.ex. bli så att det är pappan som diskar eller 

lagar mat och mamman som kommer hem sent från jobbet. I många sånger om djur 

är ofta djuret en han, det kan vi också välja att ändra på eller sjunga sången två 

gånger med djuret som flicka. Alla barn vill ha någon att relatera till och flickor 

behöver också få höra att sitt kön är representerat. Jag kan också välja att använda 

pronomen hen istället för han eller hon. Det är naturligt för mina elever. Däremot 

finns en del vuxna som inte är bekväma med ordet. Jag ser det som 

språkutvecklande och då vi vill arbeta normkritiskt är det en god hjälp. Böckerna 

Kiwi och Monsterhund och uppföljaren Den gråtande giraffen gillar jag väldigt 

mycket, det gör även fler av mina elever. Det är böcker som utmanar normen.  

Sara berättar att de kan planera undervisningen efter en bok eller ett tema och planera in 

ett eller flera boksamtal om det aktuella temat med eleverna.  

Sara: 

Det går ju att få in kritiskt tänkande i andra former än genus också, det beror 

alldeles på vilken bok vi väljer att läsa, som med döden, mobbning, att man slåss 

och så vidare. Jag anser också att det är viktigt att man som lärare och pedagog 

kan tänka kritiskt och hitta böcker som passar att arbeta utifrån och samtala 

kritiskt om i barngruppen. Som Alfons Åberg böckerna handlar mycket om att vara 

en bra kompis, och då kan man samtala utifrån det när man läser dem böckerna.  

Carolin arbetar också med kritiskt tänkande och framför allt genus med sina SVA-

elever. Hon anser att det inte behöver vara så avancerat, utan att det räcker med att 

eleverna får med sig det grundläggande hos henne. Dessa elever är även i sina ordinarie 

klasser där de får mer kunskaper om kritiskt tänkande. Liberg påpekar i en intervju för 

Lärarnas tidning (Jällhage 2014) att Reisenbergs forskning och metod är till stor hjälp 

för svagare elever som behöver förbättra sin läsförståelse. Hon skriver att svagare elever 

genom att samtala om böcker får träna på att tala språket och att resonera kring rådande 

normer och olika perspektiv i texterna. 

Carolin: 

Så kan det vara när vi läser en bok, att de yngre får titta på en bild och jag frågar 

vem det kan vara och då kanske någon säger att det är ju en tjej och att det syns på 

det långa håret eller på den rosa tröjan. – Kan killar inte ha långt hår eller rosa 

tröja? –Jo men… -Men varför tyckte du att det var en flicka? osv. Sådana 

diskussioner har vi ganska ofta fast det är väldigt basic.  De kan vara en uppgift 

eller något de ska måla, det behöver inte vara något så avancerat.  

Flera gånger så säger Carolin att de kan starta ett samtal utan att det förekommer en 

bok, utan att en elev kommer in till henne och säger något och hon fångar upp det och 

de börjar samtala.  

Carolin: 

Det kan vara spontana grejer som att pojkar är starkare eller bråkigare osv. Eller 

någon berättar att de hjälpt sin mamma att städa och då frågar jag om pappa 

också var med och städade eller vad han gjorde då osv. Jag är ju inte ute efter att 

sätta dit en elev, man gör kanske inga världsomvälvande förändringar men man sår 

ett litet frö.  

Carolin säger att hon gärna vill så ett litet frö hos eleverna, och anser att hon som lärare 

kan ge dem en tanke som det finns utvecklingspotential i. Belinda nämner också att hon 



 

37 

 

som lärare kan vara med och påverka sina elever. Eleverna i förskoleklassen ännu är 

oskrivna blad säger Belinda.  

Belinda: 

Det är viktigt med kritiskt tänkande i skolan och boksamtal är ett bra sätt att lyfta 

in det kritiska tänket och arbeta vidare med det. Vi väljer böcker utifrån vad vi vill 

prata om i vår barngrupp eller i vår läsgrupp. Det är viktigt att vi samtalar om 

detta i skolan, för att det kan så ett litet frö i barnens huvuden.  

Läraren säger att alla vårdnadshavare inte är lika öppna. Hon anser att vi behöver en 

utveckling, även om vi kommit långt.  

Belinda: 

Det är många barn från framförallt andra kulturer som också är emot samkönade 

äktenskap eller inte vet om att det finns, men jag anser att det är bra att vi öppnar 

upp den världen också för våra elever. Även om det inte är acceptabelt hemifrån, 

här i skolan vill vi att alla ska kunna känna sig välkomna och att dem kan vara den 

som de vill vara. På fritids så målar sig både pojkar och flickor naglarna med 

nagellack och klär ut sig, men innan dem går hem är det många som vill ta bort det 

och det är framförallt killarna.  

Med boksamtal och samtal kan barnen få möjligheten att se olika familjekonstellationer, 

olika karaktärer samt karaktärsroller och samtala om normer i vårt samhälle, menar 

Belinda. Hon säger att det bör ske en utveckling nu när det gäller acceptans i hemmen 

och genusarbete i skolorna, och hon hoppas att hon och hennes kollega i förskoleklassen 

kan bidra till att eleverna blir öppna och medvetna om hur samhället ser ut idag. 

Sammanfattning 

Vi uppfattar lärarna som mycket medvetna pedagoger, som reflekterar inför boksamtal 

och planerar vad de vill ta upp och prata om. De försöker även fånga upp barnens tankar 

och spontant föra diskussioner kring dem. Vi uppfattar att samtliga är medvetna om 

betydelsen av klassmiljön, gruppkonstellation och ett tillåtande klassrumsklimat. 

Boksamtal är inget nytt för de här lärarna och de verkar väl medvetna om dess fördelar 

vad gäller elevens personliga utveckling och språklig utveckling. 
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Interaktionen mellan lärare och elev 

Observationer 

I den här delen av resultatet presenterar vi flera samtal mellan elever och lärare under 

olika boksamtalssituationer när läraren läser Gustavssons pris- och prinsessböcker. 

Observationerna är utföra i förskoleklass, en kombinerad grupp av elever från årskurs 1 

och 2 samt elever från årskurs 3. Bilderböckerna som har förekommit i boksamtalen är 

När prinsessor går på zoo och När prinsar stannar hemma. I flera av samtalen 

använder sig läraren av metoden som Gustavsson kallar för bildpromenaden. Det är en 

metod där läraren har satt över vita lappar över den skrivna texten. Eleverna gör en ny 

berättelse utifrån bilderna tillsammans med läraren och läser sedan upp den nya 

berättelsen. Efter avsnitten med samtalet kommer en analys och reflektion om samtalet.  

En kille med isbjörnsdräkt? 

Läraren: Sander, vad ser du på bilden? 

Sander: Jag ser att det är många utklädda. Det kanske 

är maskerad.  

Läraren: Ja, vad skulle det kunna stå här då?  

Sander: Alla folk ska gå på maskerad. 

Läraren skriver och upprepar det Sander sagt, Alla 

folk ska gå på maskerad. 

Sander: Det finns en med en isbjörnsdräkt.  

Läraren: Tycker du att vi ska skriva om den där med 

isbjörnsdräkten? Vad ska det stå då? 

Sander: Och en kille har en isbjörnsdräkt. 

Läraren: Hur kan man se att det är en kille? 

Sander: Jag tror i varje fall att det är en kille, jag bara gissade. 

Läraren: Du gissade. Skulle det kunna vara en tjej också? 

Sander: Ja. 

Läraren: Men du tycker att det ser ut som en kille? Är det något särskilt som du kan se? 

Sander: Ja, han har ganska lite hår. 

Läraren: Är det mer vanligt att killar har lite hår? 

Sander: Ja, ganska.  

Villemo: Min mamma har rakat håret och hon har sträck såhär. 

Läraren: Eftersom det är vi som gör historien, så kan vi ju bestämma Sander att det ska 

vara en kille. Fast att vi inte är helt säkra.  



 

39 

 

Analys och reflektion 

Observationen är gjord i en kombinerad elevgrupp av årskurs 1 och 2. De hittar på ny 

text till bilderna i boken Prinsessor går på zoo. Nu är det Sanders tur att berätta något 

om bilden. Han anser att det är en maskerad för att det är många utklädda. Sander ser 

även en person som har klätt ut sig till en isbjörn, han tycker att det ska stå med i deras 

berättelse. Läraren tar vara på situationen och ifrågasätter Sanders val om att karaktären 

är en kille. Sander är inte helt säker på karaktärens kön. Han menar att karaktären med 

isbjörnsdräkten har lite hår och det är vanligt att killar har det. En flicka i klassen deltar 

i samtalet, hon berättar att hennes mamma har rakat sitt hår. Det stämmer följaktligen 

inte att det bara är killar som har kort hår, mammor kan också ha det. Läraren och 

Sander bestämmer att karaktären i isbjörnsdräkten är en manlig karaktär, fast de inte är 

helt säkra.  

 

Läraren lyssnar på sin klass och på vad eleverna har att säga. Hon tar vara på situationen 

genom att hon ger Sander följdfrågor om karaktären med isbjörnsdräkten. Läraren vill 

att eleverna ska bli medvetna om att karaktärerna i boken kan både vara pojkar och 

flickor. Läraren väljer även att använda pronomenet hen ofta, för att precisera det i 

samtalen med eleverna.  

Tjejer kan också va gröna! 

Lärare 1: De här monstren som var med i boken, var det pojkar eller flickor? 

Flera barn: Alla var pojkar! 

Josef: Nej. 

Lärare 1: Hur kunde man veta det? 

Emma: De såg ut som en pojke. 

Lärarna 2: Hur ser en monsterpojke ut då? 

Sania: Han har inga ögonfransar!  

Lärarna 2: Den här draken då? Läraren pekar på den gröna draken i boken. 

Teo: För den är grön. 

Lärare 1: Är pojkar gröna? 

Flera barn: Nej!  

Lärarna 1: Men några av er tyckte att monstren såg ut som pojkar? 

Lärare 1: Hur kan man se att de är pojkar?  

Selma: Tjejer har mer hår. 

Lärare 1: Även om de är drakar? 

Semla: Ja! 

Flera barn: Nej!  

Tor: En tjej kan va flinskalle. 

Anja: Tjejer kan också va gröna! 

Lärare 2: Det är svårt att veta och vi kanske inte får något svar på det. 
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Rafael: En flicka tycker jag. 

Aiman: Den blå är en flicka. 

Läraren 2: Det är lurigt, det lämnas åt fantasin. Det har inte Per Gustavsson skrivit. Det 

får man själv bestämma. 

Analys och reflektion 

Observationen är gjord i förskoleklassen med två lärare. De har hittat på en ny berättelse 

utifrån bilderna i boken När prinsar stannar hemma. Efter att de läst upp boken frågar 

läraren barngruppen några frågor om karaktärerna. Flera barn säger i början av samtalet 

att alla monster var pojkar, för att de är gröna och för att de inte har några ögonfransar. 

Lärarna ifrågasätter detta genom att fråga barnen om pojkar är gröna och vad som 

skiljer monsterpojkar från monsterflickor. Eleven Selma menar att tjejer har mer hår, 

men flera barn anser att så är inte fallet när det handlar om drakar och monster. Eleven 

Anja kommer fram i slutet av diskussionen och säger att flickor också kan vara gröna. 

Kanske är det så att hon tillsammans med flera elever i klassen har reflekterat över 

monstrens kön under samtalets gång. Lärarna avslutar diskussionen med att säga att 

författaren inte har sagt att det är pojkar eller flickor och att barnen själva får fantisera 

och bestämma själva.  

 

Det är intressant att se hur lärarna använder sig av samtalet hos de yngre barnen i 

förskoleklassen. Det är fascinerande att se att lärarna kan vara med och påverka 

eleverna med boksamtalet som metod. Vi får se hur lärarna uppmuntrar tveksamma 

elever att prata, repeterar vad barnen säger och hjälper dem med den rätta 

meningsbyggnaden. De har i tidigare intervjuer poängterat att de inte vill tvinga fram 

några åsikter hos barnen. 

Invigning av zoo 

Viljar: Det är en invigning till zoo. 

Läraren: Hm, ska vi få ihop det till det vi har sagt 

innan på något vis? 

Viljar: Och det är maskerad. 

Läraren skriver och säger det hon skriver: Det är en 

invigning. 

Mar: Vad är en invigning? 

Läraren: Kan du berätta om det, Viljar? 

Viljar: Om de har byggt något nytt, då har de 

invigning. Så när de hade byggt skateparken här då 

hade de en invigning.  

Läraren: Ja, precis. Och då brukar det vara en liten fest, så att man kan visa det nya 

stället.  
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Prinsessan är modig och står upp 

Läraren: Kajsa, vill du säga till den här bilden? 

Kajsa: Ja, de åker på lejonen.  

Läraren: Vilka är det som åker på lejonen? 

Tova: Prinsessan och Kalle.  

Läraren: Vad kallas det när man åker på något djur? 

Liv: Rider.  

Läraren: Hur tycker de att det är? Är de rädda eller? Prinsessan och Kalle, hur känner de 

sig? 

Kajsa: De är glada. 

Liv: Prinsessan är modig och står upp. 

Läraren: Ja, det kan vi se på den där bilden. 

Analys och reflektion 

Observationen är gjord i en blandad 

barngruppmed elever ifrån årskurs 1 och 2. De 

gör en ny berättelse utifrån bilderna från 

Gustavssons bilderbok När prinsessor på zoo. 

Viljar berättar om en bild, han menar att det är en 

invigning till ett zoo. En annan elev i klassen 

undrar vad invigning är. Istället för att läraren 

berättar för eleven vad ordet innebär, ber hon 

Viljar att tala om för sin kompis vad det betyder. 

Kajsa får berätta om bilden med barnen och 

lejonen, hon säger att de åker på lejonen. Det är 

prinsessan och Kalle, säger en annan elev. Läraren 

frågar klassen vad det kallas när man åker på ett 

djur och får svar från en elev.  

 

Läraren ser och låter alla elever få ordet och låter även eleverna förklara för varandra 

vad de svåra orden innebär. Läraren kunde likagärna förklarat vad orden hade för 

innebörd. Läraren väljer istället att låta eleverna förklara för varandra. Eleverna får 

därmed höra ifrån varandra vad orden har för innebörd. De kunniga eleverna får även 

visa vad de kan genom att berätta. När Viljar berättar om ordet Invigning gör han 

parallellen till skateparken som nyligen haft invigning i deras stad. Viljar gör en 

koppling till sina erfarenheter och ger ordet en betydelse för sina kamrater. Läraren 

säger även att det är vanligt med en liten fest i samband med en invigning.  

 

Liv säger att prinsessan är modig och står upp på sitt lejon, det skriver Läraren ned i 

deras berättelse. Det är möjligt att eleven har läst flera av Gustavssons prins- och 

prinsessböcker och vet att prinsessan är en modig karaktär. Prinsessans kompis står 

också upp på sitt lejon på bilden, men det lägger ingen av eleverna märke till. 
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Vart tog hamstern Herman vägen? 

Läraren: Men innan prinsen hittade Herman i skogen, vad gjorde Herman då? Det står 

inte här, utan nu fantiserar vi. 

Vendel: Han kanske blev jagad av en katt.  

Läraren: Hur tror du att Herman kände sig då? 

Vendel: Rädd, så att han sprang tillbaka till slottet. 

Mali: Herman kanske såg en drake där eller Ogligronken. 

Läraren: Are, vad säger du? Vad hände med Herman? 

Are: Hmm, jag vet inte. 

Läraren: Men om du får gissa. Vad hände i skogen? Har Herman varit där förut? 

Elisa: Herman kanske såg Ogligronken i skogen. 

Läraren: Vad tror du hände då? 

Elisa: Då kollade Ogligronken på hamstern och han blev livrädd. 

Läraren: Och vem var det som var rädd för hamstrar? 

Elisa: Ogligronken. 

Läraren: Om Ogligronken och Herman träffade på varandra i skogen, vad kunde ha hänt 

då? 

Irmelin: Då blir båda rädda och Herman sprang till slottet. 

Analys och reflektion 

Observationen är gjord i en grupp med elever från årskurs 3. Läraren frågar eleverna 

vad som händer med hamstern Herman i bilderboken Prinsar stannar hemma, det står 

inte utskrivet i boken. Eleverna får använda sin fantasi och uppdikta en egen historia om 

Hermans samt fortsätta på varandras historier. Läraren går in i samtalet och ger alla 

eleverna ordet.  

 

Herman kanske blir jagad av en katt eller så möter hamstern Ogligronken i skogen, 

fantiserar eleverna. Eleverna är något motsträviga till att fantisera ihop en historia om 

Herman och benämner gärna händelser i boken som står skrivet i bilderboken. Eleverna 

vill däremot gärna ha ordet, även om de har svårt att dikta upp en historia. Samtalen 

flyter på fint och vi får uppfattningen om att eleverna är vana att samtala med varandra. 

Att uppdikta en ny berättelse verkar vara förhållandevis nytt för eleverna då eleverna 

återgår till att samtala om det som skrivet i bilderboken. 

Hur är man när man är modig? 

Läraren: Hur är man om man är modig? Vad tycker ni är modigt att göra? 

Vendel: Att göra en bakåtvolt från sex meter ner i vattnet. 

Läraren: Varför är det modigt? 

Vendel: För att det är svårt att göra. 
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Läraren: Är det för att det är lite läskigt att göra? 

Tristan: Två saker. En kille hoppar från en bro magplask ner i vattnet, 12 meter ner. En 

annan som också var modig var två stycken som satt högt uppe 450 meter upp. De satt 

såhär på kanten. 

Läraren: Tycker du det är modigt? Varför tycker du det? 

Tristan: Ja, för att 450 meter högt.  

Läraren: Är det för att det är otäckt? 

Tristan: För att man kan dö.  

Dag: Det är inte modigt att hoppa ned från en skyskrapa, för då vet man att man ska dö. 

Läraren: Vad tycker du att det är? 

Dag: Man är dum i huvudet om man gör det. 

Läraren: Vad tycker du är modigt att göra, Dag? 

Dag: Något som man kan överleva av. 

Läraren: Så något som är farligt, men ändå läskigt? 

Att vara rädd 

Elisa: Min mormor är jätterädd för hästar, för när hon var typ yngre. Då red hon och 

ramlade av och nästan dog. Hon fick hästen över sig.  

Läraren: Oj, då. 

Elisa: Hon har varit rädd för hästar sedan dess, hon har aldrig ridit. Så hon är livrädd när 

jag rider och att det ska hända mig. Det har nästan hänt mig, jag har nästan blivit kliven 

på magen. Jag har ramlat av jättemånga gånger, 27 gånger så jag har 72 gånger kvar att 

ramla av. 

Läraren: Ja, man ska ramla av 100 gånger för att bli en bra ryttare brukar man säga.  

Brand: Man kan vara mörkrädd. 

Tristan: När man ser en läskig film, då kan man drömma om den. Om jag tittar på en 

läskig film och så drömmer jag att det är jag som dör eller så. 

Läraren: Jaha, så man kan tänka att det är en själv? 

Tristan: Ja.  

Läraren: Tror ni att alla är rädda någon gång? 

Alla barnen i kör: Ja. 

Tristan: Till och med vuxna. 
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Analys och reflektion 

Observationen är gjord i en årskurs 3. Läraren frågar eleverna vad det innebär att vara 

modig och hur det känns att vara rädd, efter att läraren läst När prinsar stannar hemma. 

Boken berör karaktärer som är båda modiga och rädda. Eleverna berättar om olika 

händelser om att vara modig och att vara rädd som de kan relatera till. Alla elever i 

gruppen är eniga om att alla kan vara rädda. Till och med vuxna, säger en av eleverna.  

 

Eleverna får träna på att relatera till sina egna erfarenheter genom att samtala 

tillsammans och lyssna på varandra och läraren. Läraren är aktiv i samtalet och ser till 

att alla elever kommer till tals samt ber eleverna utveckla deras tankar när de fått ordet. 

Eleverna samtalar gärna med läraren och med varandra, vi märker att eleverna är vana 

vid att arbeta med interaktioner och får känslan av att eleverna känner sig bekväma med 

den formen av arbetssätt.  

Sammanfattning 

Lärarna är skickliga att använda sig av olika lärarstrategier under boksamtalen. I 

observationen Invigning av zoo berättar en av eleverna om en bild i boken och förklarar 

att det är en invigning av ett zoo. En annan elev i klassen undrar vad en invigning är. I 

observationen Prinsessan är modig och står upp, uppkommer en liknande situation. 

Läraren frågar en elev vad prinsessan och Kalle gör på bilden. Eleven svarar att de åker 

på lejonen. Läraren frågar klassen vad det heter när man åker på ett djur. En annan 

flicka i klassen berättar att det heter rider. I båda situationerna skulle läraren ha kunnat 

berätta innebörden av orden samt rätta elevens svar. Istället är läraren skicklig att stå 

tillbaka och låter eleverna svara.  

 

I observationerna En kille med isbjörnsdräkt? och En tjej kan också va grön! avrundar 

lärarna samtalet med ett öppet avslut. Läraren i observationen En kille med 

isbjörnsdräkt, jämnar av samtalet med att säga att i deras berättelse är karaktären en 

kille, men att de inte är helt säkra. I En tjej kan också va grön! Avslutar lärarna samtalet 

med att berätta att författaren till boken inte har skrivit om monstren är flickor eller 

pojkar och att fantasin hos var och en får bestämma könet på karaktärerna.  

 

Vi får se hur lärarna uppmuntrar alla elever att prata, även de som är tveksamma i 

gruppen. Lärarna repeterar vad barnen säger och hjälper eleverna med rätt 

meningsuppbyggnad. De ber även eleverna att utveckla sina reflektioner i interaktionen 

mellan läraren och eleverna. Gruppen med elever från årskurs 3 är skickliga samtalare 

och vi får uppfattningen av att samtal är en metod som används flitigt i det här 

klassrummet.  
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Diskussion 

Vår undersökning genomfördes på skola med sex utvalda lärare ifrån samma skola. Vi 

är medvetna om att vår undersökning är tämligen liten och på intet sätt revolutionerande 

men vi ville med undersökningen visa ett exempel på hur boksamtal kan se ut på en 

skola i Mellansverige. Vi har undersökt hur just de här lärarna arbetar kring boksamtal 

och hur det påverkar deras elevers språkliga utveckling. Utifrån resultatet av vår 

undersökning kommer vi att diskutera olika faktorer som påverkar eleverna och 

boksamtalen. Vi kommer att utgå ifrån vår frågeställning om utveckling och påverkan 

av muntlig språkutveckling, fantasi, självkänsla och självförtroende samt kritiskt 

tänkande. 

 

Metoderna vi valt att använda har vi funnit passande för vår studie. Intervjuerna var en 

bra metod att undersöka hur lärarna arbetar med boksamtal. Med observationerna fick vi 

möjligheten att utöka vår studie och se hur interaktionen mellan lärare och elev kan se 

ut under ett boksamtal. Vi är belåtna med vår intervjuguide och är av åsikt att den 

frambringade välformulerade svar ifrån våra deltagare. Om vi hade använt oss av 

digitalt ljud och bild under observationerna skulle vi även haft möjligheten att se 

kroppsspråket hos eleverna och lärare samt lättare kunnat urskilja vad varje elev sa 

under observationstillfällena.  

 

Samtliga lärare som varit med i undersökningen framhäver boksamtalets betydelse för 

eleverna och har periodvis arbetat regelbundet med boksamtal. Alla känner till 

Gustavssons prins- och prinsessböcker och fem av lärarna har i mer eller mindre 

utsträckning arbetat med prins- och prinsessböckerna men de har även arbetat med 

andra böcker. Läraren Carolin känner till Gustavssons böcker men har inte arbetat med 

dem i hennes grupp. Däremot kan hon absolut tänka sig att ha boksamtal med hans 

böcker om det skulle passa hennes grupp.  

 

Samtliga lärare använder sig av en eller flera metoder för boksamtal vilket de anser ger 

ett bättre mål och syfte samt en bättre struktur på undervisningen. De flesta lärarna 

arbetar ofta vidare med boken efter själva boksamtalet. Det kan vara gestaltningar, en 

speciell uppgift, att skapa, måla eller andra sätt. Precis som Lindqvist (1999) beskriver 

hur Dewey förespråkade att barnen skulle få använda flera sinnen och fler sätt för att få 

en djupare förståelse av sitt eget lärande. Teori skulle blandas med praktik från verkliga 

livet. Carme (Dominković m.fl. (2006) säger också att skolan och samtalet har blivit 

viktigare för barnen idag då de inte samtalar med vuxna i samma utsträckning som förr. 

Vi har under vår undersökning fått bekanta oss med några av Gustavssons böcker och 

har fått ett mycket positivt intryck av dem. Vi är av uppfattningen att de utmanar barnen 

på ett fördelaktigt sätt. 

 

Forskning vi nämnt tidigare har alla förklarat boksamtalets betydelse för barnens 

språkutveckling. Men vi har i vår undersökning valt att även titta närmare på andra 

faktorer och funnit att lek och fantasi kan vara minst lika viktigt. De deltagande lärarna 

uttryckte att de inte arbetar lika mycket med fantasi och inte så ofta med endast fantasin 

som huvudmål. Strandberg (2006) poängterar lekens och fantasins betydande roll hos 

barnen för att sätta ord på nya miljöer och erfarenheter. Frykholm (2007) beskriver hur 

man stimulerar både barnens fantasi och inlevelseförmåga genom att stanna upp i texten 

och låta barnen reflektera. Det är också viktigt att man fångar upp barns tankar och idéer 

under själva samtalet. De flesta barn tycker om att berätta om vad de läst vilket även 

inspirerar andra barn att vilja läsa. Ett bra sätt som prövades i projektet på skolan tyckte 



 

46 

 

lärarna var att använda Gustavsson, Hulth och Schönbäck (2014) metod 

bildpromenaden, där man sätter för texten med lappar och låter barnen komma på en 

egen historia till bilderna genom att använda sin fantasi. 

 

Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) påpekar vikten av att vid tidig ålder låta barnen 

fascineras av skönlitterära böcker. Det finns många fördelar med läsningen och man får 

inte låta slumpen styra över vad man läser för barnen. De säger också att det är bra att 

skapa rutiner där barnen får diskutera böckers innehåll och hur det skapar bättre struktur 

inför framtida läsning. Alla lärarna tycker att de har en mycket bra tillgång på 

skönlitteratur för barnen och ett bra skolbibliotek. Lärarna väljer böcker till boksamtalen 

beroende på tema. Barnen får till egen läsning även välja böcker själva. Vi har under vår 

studie besökt klasserna och observerat boksamtal. Vårt intryck är att barnen tycker om 

böcker och läsning. Vi har sett en bokvänlig miljö omkring eleverna som enligt vår 

uppfattning påverkar dem positivt. 

 

Ytterligare en faktor vi undersökt är om barnen får diskutera böcker utifrån ett kritiskt 

perspektiv. Samtliga lärare låter barnen diskutera texter utifrån ett kritiskt perspektiv 

genom att ställa frågor och utmana gränser som exempelvis genusnormer. Genom att 

lärarna väljer ut litteratur med ett bestämt mål och syfte får barnen chans att kritiskt 

granska det valda temat. Lärarna har god tillgång till skönlitterära böcker, både nya 

normkritiska böcker men även något äldre böcker. Lärarna pekar på att de även kan 

använda dessa böcker och många gånger har de bytt ut karaktärer och pronomen samt 

aktiviteter hos karaktärerna i böckerna. 

 

Det är flera lärare som säger att det är vanligt att de inte planerar in några normkritiska 

samtal, utan de flesta samtal kommer upp spontant. Lärarna kan ha läst en bok under 

högläsningen eller en situation som berör normkritiskt tänkande kan ha uppstått på 

rasten, vilket sedan diskuterats i klassen. Flera av de intervjuade lärarna menar att de 

försöker fånga upp vad eleverna säger och bygger vidare på deras tankar och åsikter. 

Det kan både handla om ett spontant samtal eller ett samtal där lärarna planerat in 

specialfrågor till eleverna. Vi anser att alla lärare som vi har intervjuat är skickliga på att 

skapa och inleda diskussioner med eleverna och att de tar vara på vad eleverna har att 

säga. Vi uppfattar lärarna som motiverade och skickliga på att ta vara på olika 

situationer. De ser eleverna och hör vad de säger, vilket skapar en större känsla av 

delaktighet. 

 

Genusfrågan har lyfts fram på skolan och lärarna ställer gärna frågor av normkritisk 

karaktär. De tänjer på gränser och sår frön hos sina elever. Tanken är att göra eleverna 

medvetna om dagens rådande genusförhållanden. Damber, Nilsson och Ohlsson (2013) 

påpekar hur betydelsefullt det är för eleverna att få insikt och förståelse för en text och 

att få se sin egen och andras situation i ett större sammanhang. Det, menar författarna, är 

en stor källa till ny kunskap. 

 

Vi har även valt att se på hur barnens självkänsla och självförtroende utvecklas i 

förhållande till boksamtal. Samtliga lärare anser att deras barn växer av samtalen på 

flera sätt. Att de utvecklas som individer genom att träna på att berätta något så att andra 

förstår. Deras självkänsla och självkännedom ökar när de deltar i diskussioner och sätter 

ord på det de känner och tycker om olika saker. Både språket och elevernas förmåga att 

använda språket växer ju mer de argumenterar. En av lärarna anser att det måste finnas 

en trygghet i gruppen för att eleverna ska våga samtala. Det innebär att ingen skrattar 

eller gör sig rolig på någon annans bekostnad. Vi ser exempel på detta i våra 
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observationer. Eleverna vågar samtala med varandra, berätta vad de ser, reflektera kring 

den röda tråden och om ord och tankar som kommer upp. De äldre eleverna bemästrar 

samtalets gång och samtalar länge samt fortsätter varandras samtal. Eleverna är 

skickliga på att samtala och har diskuterat mycket under de tidigare årskurserna. Det 

kan ha bidragit till att eleverna har utvecklat självförtroende och en god självkänsla så 

att de vågar berätta om sina erfarenheter och åsikter. Vi får känslan av att gruppen är 

väldigt trygg, det är också något som läraren styrker. 

 

En av lärarna påpekar vikten av att barnen i hennes grupp får känna att de lyckas. En 

annan tycker inte att de alltid har resurserna för att lyckas med de nyanlända eleverna. 

Dock sker framsteg så fort de har lärt sig lite mer av det svenska språket. Liberg säger i 

en intervju i Lärarnas tidning (Jällhage 2014) att det i Sverige saknas en 

boksamtalstradition. Hon anser att man ska fortsätta högläsa regelbundet för barnen 

även på mellanstadiet och menar att mängden litteratur inte är lika viktig som själva 

samtalet. Hon poängterar betydelsen av att samtala kring text i alla ämnen och inte bara 

i svenskämnet. Liberg ser vidareutbildning hos lärare som ett starkt argument för att 

förbättra barns läsförståelse. Alla lärare ska kunna undervisa i läsförståelse i sina 

ämnen, menar Liberg (Jällhage 2014). 

 

Amborn och Hansson (1998) menar att enskilt konsumerade av nya medier inte är bra 

för barnen och att de behöver en vuxens stöd. Fast (2008) är av åsikt att barn utvecklar 

sin läsning och skrivning i samma utsträckning genom nya medier, och att eleverna får 

möjligheten att läsa både text och bild på ett multimodalt tillvägagångssätt. Lärarna som 

deltagit i vår studie kan inte med säkerhet säga om det är de nya medierna som får 

barnen att läsa mindre idag. De uttrycker en önskan att deras elever ska få upptäcka att 

det är roligt att läsa böcker och att de får rika möjligheter att läsa och lyssna till böcker i 

skolan. Teknik som datorer, smartboards och surfplattor används ofta i skolan till annan 

undervisning. Film kan däremot användas i samma syfte som böckerna genom att 

diskutera filmen efter att eleverna tittat på den tillsammans med en lärare. Filmen kan 

även förekomma i tematiserad undervisningsform. 

Slutsats 

Under en av våra observationer säger en flicka under boksamtalet att flickor också kan 

vara gröna. Det har vi valt att använda oss av i titeln till vår studie. Vi anser att det 

sammanfattar vår studie på ett roligt och nytänkande sätt. Eleven menar att 

monsterflickor också kan vara gröna, efter en diskussion om flick- och pojkmonster. 

Lärarna som driver interaktionen framåt är hela tiden medveten om vad de gör. De ger 

eleverna ordet, lyssnar på vad de har att säga, upprepar deras svar, korrigerar 

meningsuppbyggnader och ställer följdfrågor till elevgruppen. Lärarna menar att de vill 

att eleverna ska reflektera själva för att se vad de kommer fram till. Vid det här tillfället 

kommer en elev på under boksamtalet att flickor, och inte bara pojkar, också kan vara 

gröna. 

 

Genom observationerna kan vi se att lärarna skickligt använder sig av flera olika 

lärarstrategier. I flera av observationerna får vi se hur lärarna låter eleverna förklara 

svåra ord och begrepp för varandra samt ber eleverna att göra kopplingar till sig själva.  

Lärarna i studien använder sig av olika metoder för att göra svåra ord och begrepp 

begripliga för eleverna. Metoderna skiljer sig åt från lärare till lärare, men påminner om 

varandra. Lärarna har samma mål, de vill att alla elever ska förstå den lästa texten. 

Eleverna växer som individer över att kunna få samtala och sätta ord på sina känslor, 

menar flera av lärarna. Det är inget som lärarna kan styrka, men de får en känsla över att 
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eleverna trivs med sig själva och gruppen genom att få och våga berätta om boken under 

boksamtalen. Gruppkonstellationerna är också viktiga för att få ett gott klimat i klassen. 

Det är viktigt att läraren inte accepterar att eleverna utesluter varandra eller är 

okamratliga mot varandra. Flera lärare reagerade över frågan om självförtroende och 

självkänsla hos barnen och ansåg att det var en svår fråga att besvara. Lärarna har 

reflekterat över sina svar och arbetar kontinuerligt med detta i klasserna. En lärare 

menar att det är något som de borde arbeta med mer. 

 

Förskoleklassens barn arbetade mycket med fantasiutveckling. Barnen fick spela 

karaktärer ur böcker och leva sig in i deras sätt att vara. En annan lärare menar att de 

använde sig ofta av karaktärer i böcker. En av karaktärerna kunde komma på besök och 

be eleverna om en uppgift och sedan arbetade man vidare med boken som tema. 

Normkritiskt tänkande arbetar samtliga lärare med. Lärarna är medvetna om att det 

kanske inte kommer att ge några genomslag direkt men att de med hjälp av 

samtalsformen kan vara med och påverka eleverna genom att få dem att reflektera. 

 

Vi uppfattade att alla lärarna hade en positiv inställning till böcker och var av åsikten att 

det är viktigt med läsning i skolan. Att man inte bara läser utan också samtalar om 

böcker i grupp och att eleverna även får tid för egen läsning. Flera lärare berättar i 

intervjuerna hur lärarens inlevelse och inställning till läsning och böcker påverkar 

eleverna. Lärarna menar att det går att göra läsningen så spännande och intressant, 

genom att läsa med inlevelse, att dramatisera böcker och använda dem i tematiserad 

undervisning. Vi fick även fram att läsmiljön har betydelse för elevernas läsintresse och 

läsutveckling. Vi fick intrycket av att högläsningsstunden och samtalet om boken var en 

mysig och avkopplade stund på dagen. Alla lärarna var medvetna om miljön och ville 

att miljön skulle stimulera till läsning genom att ha böcker framme i klassrummen, 

mysiga kuddar, soffor samt egna läsplatser vid individuell läsning. 

 

Vi tror att intresset för boksamtal kommer att öka i skolorna om man tydliggör 

fördelarna och potentialen med boksamtal. Lärarnas vidareutbildning skulle skapa 

kunskap och kompetens. Vi har dessutom sett att det är ett roligt och varierande sätt att 

arbeta på med barnen och vi är av uppfattningen att barnen ganska snabbt får rutin på 

diskussionerna och visar stor entusiasm. Just den här skolan visar ett stort intresse för 

skönlitteratur och läsning medan regelbundet användande av boksamtal verkar skilja sig 

mellan klasserna. Vi har under vår utbildning sett att det kan skilja mycket mellan 

skolor men även mellan klasser på samma skola. Vår undersökning har inspirerat oss 

och förhoppningsvis andra att börja arbeta med boksamtal. Vi har sett stora fördelar 

med boksamtal och då blir det också lättare att ta sig an nya utmaningar och rutiner.  

 

Hade vi gått vidare och breddat vår undersökning ytterligare så hade vi valt att titta 

närmare på boksamtalet från ett elevnära perspektiv. Då skulle eleverna själva ha fått 

möjligheten att uttrycka sina synpunkter på boksamtal och lärande. 

 

Om skolorna blev tydligare med elevernas mål och syfte, om lärare genom engagemang 

och utmaningar tog sig an boksamtal, om eleverna själva fick bli drivkraften framåt i sitt 

lärande – då är vi av uppfattningen att deras läsförståelse skulle öka tillsammans med 

intresset för böcker och läsning.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide om boksamtal 

 

1. Projekt om boksamtal 
Du och din klass deltar i ett projekt om högläsning nu, hur många veckor pågår 

projektet? 

Vad är syftet och målet med boksamtalsprojektet i din klass? 

Vilka skolämnen anser du att ert projekt ingår i? 

Vilka bilderböcker läser ni av Per Gustavsson? 

Vilka andra böcker läser ni? 

Har du fått någon speciell kompetensutveckling inför projektet? 

 

2. Om boksamtalet – tid och plats 
Hur ofta har du boksamtal och med klassen? 

Hur stora är grupperna när ni arbetar med boksamtal och andra texter?  

Hur ser klassrumsmiljön ut där ni arbetar med boksamtal och andra texter? 

Hur lång tid brukar ett boksamtal ta? 

 

3. Om boksamtalet - interaktionen 
Hur går boksamtalet till? 

Hur gör du för att involvera alla elever i samtalet? 

Använder ni er av några metoder som metodboken Hur gör prinsessor tar upp? –  Vilka 

i så fall? 

 

4. Muntlig språkutveckling 
Hur gör du när det kommer upp svåra ord och begrepp i texterna? 

Hur vet du om eleverna inte förstår vissa ord och begrepp? 

På vilket sätt förklarar du svåra ord så att de blir begripliga för eleverna?  

På vilket sätt kan du se att den bok ni läst stimulerar barnens muntliga språkutveckling? 

Hur ser utvecklingen ut för de flerspråkliga eleverna?  

 

5. Fantasiutveckling  
På vilket sätt ser du att den bok ni läst i högläsningen stimulerar elevernas fantasi? 

 

6. Självkänsla och självförtroende 
På vilket sätt ser du (utifrån dina erfarenheter) att den bok ni läst stimulerar barnens 

självkänsla?  

På vilket sätt utvecklas självförtroendet hos barnen utifrån litteratur ni läst?  

Påverkar gruppkonstellationen och gruppstorleken elevernas självkänsla och 

självförtroende – på vilket sätt? 

 

7. Kritiskt tänkande 
Arbetar ni med kritiskt tänkande när ni samtalar om böcker och andra texter och i 

sådana fall hur?  

 

8. Övrigt 
Är det något mer om boksamtal du vill tillägga som du inte tycker har kommit fram? 
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Bilaga 2 

 

Brev till elev och vårdnadshavare 

 

 

 

 

 

Högskolan i Gävle 
 

Hej! 

 

Vi heter Elin Dahlberg och Karin Del Castillo Dafaranos. Vi studerar till 

lärare och är inne på vår sista termin, där vi ska skriva ett examensarbete.  

 

Vi kommer att besöka förskoleklassen och en av 1-3 klasserna i vår studie 

under denna termin för att studera högläsning och boksamtal. 

 

Vi kommer att spela in ljud under enstaka högläsningssituationer och 

boksamtal. Om du som elev inte vill vara med på dessa inspelningar eller 

om du som vårdnadshavare inte vill att ditt barn ska vara med, kontakta 

lärarna i klassen. 

 

Vi kommer att använda ljudmaterialet i vårt examensarbete, där kommer vi 

givetvis inte skriva ut namn på elever, klass, skola eller stad. Materialet ska 

inte kunna spåras till er skola eller till dig som elev. 

 

Med Vänliga Hälsningar  

Elin & Karin 

 

 


