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”Att samtala bra om böcker är en mycket värdefull aktivitet i sig. Men att föra bra 

samtal om böcker är också den bästa övning man kan få för att kunna föra givande 

samtal om annat. Så när vi hjälper barnen att samtala kring det de läst, hjälper vi 

dem också att kunna uttrycka sig om annat i livet” (Chambers 2001) 

  



 

 

 

Förord 

 

Efter ett mycket väl fungerande samarbete i vårt gemensamma skrivande är vi stolta över 

att presentera vårt examensarbete. Vi har stöttat varandra i både läsande och skrivande 

vilket gjort att vi båda blivit nöjda med vårt resultat. 

Vi vill också passa på att tacka vår handledare Helén som gett oss goda råd kring innehåll 

och formalia.  

Vi vill också tacka klasser samt klasslärare som ställde upp och gjorde undersökningen 

möjlig.  
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1. Inledning 

“Vi lever i talets tid. Aldrig tidigare har människor pratat så mycket” (Chambers 2015). Så 

inleder Chambers kapitlet som handlar om boksamtal i sin bok Böcker inom oss och 

omkring oss. Han menar att vi i dagens samhälle samtalar mer än bara när vi träffas ansikte 

mot ansikte. Vi samtalar genom telefon, sociala medier, sms, radio, tv, reklam och mycket 

annat. Med dagens teknologi kan vi även samtala med varandra oavsett var i världen vi 

befinner oss. Chambers (2015) menar att trots dagens ökade tillgång till samtal tyder inget 

på att vi blir bättre på att samtala. Även om vi inte blir bättre på att samtala med varandra 

höjs ändå de muntliga kraven i skolan på eleverna då de förväntas kunna föra underbyggda 

resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt beskriva sin upplevelse av 

läsningen (Skolverket 2016).  

 

Enligt Jönsson (2001) är boksamtal ett perfekt verktyg att använda sig av då eleverna får 

möjlighet att föra samtal om skönlitteratur. Anledningen till att boksamtalet är ett perfekt 

verktyg är att samtalet utvecklar elevers läsförståelse. Jönsson menar vidare att med hjälp 

av den skönlitterära läsningen och boksamtalet kan lärare och elever också diskutera 

djupare frågor och förståelse för textens innehåll och budskap. Förmågan att förstå det som 

läses ligger även till grund för att eleverna ska bli godkända i alla ämnen i skolan. Jönsson 

påpekar då att ett problem i sammanhanget är att inte alla elever upplever läsning som 

viktigt eller roligt, varken fakta- eller skönlitterära texter.  

 

Under våra fem år utbildningsår till grundskolelärare har vi upplevt i några klasser att lärare 

arbetat med skönlitteratur genom att kalla tiden för “lässtund”. Damber, Nilsson & Ohlsson 

(2013) hävdar att det oftast är läraren som tar initiativ till lässtunderna och detta sker när 

vederbörande vill samla gruppen. De anser också att när eleverna själva ber om att få läsa 

visar detta på intresse för barnens vilja att läsa, men att intresset sällan tas till vara i dagens 

klassrum.   

   

Schmidt (2013) skriver i sin avhandling att Sverige har deltagit i regelbundna 

undersökningar av elevers läsförmåga, med namn som PISA och PIRLS. Dessa mätningar 
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har visat på en försämrad läsförståelse bland svenska elever sedan början av 2000-talet. 

Resultaten från PISA-undersökningen 2009 visade att var femte elev i årskurs nio inte har 

tillgång till de skriftspråkliga resurser som gör det möjligt att tolka och förstå skriven text 

i olika genrer. Även Donahue mfl. (2005) talar om sjunkande läsförståelse som en 

utmaning och pekar på att elevers motivation till att läsa minskar kraftigt efter årskurs 

fyra. Donahue hävdar att en av anledningarna till att eleverna blir mindre motiverade till 

att läsa är att annan media, så som telefoner och datorer, ersätter läsningen.  

 

När det gäller läsning menar Cummins (2017) att det finns det en uppenbar logik bakom 

det faktum att de elever som läser har större möjligheter att utvidga sitt ordförråd och 

allmänna läsförståelse än de som inte engagerar sig i läsning. Han menar att det blir extra 

påtagligt för elever med svenska som andraspråk som kommer till skolan där läsning inte 

anses som viktigt av kamraterna då språkutvecklingen ofta bygger på social interaktion där 

eleverna diskuterar vad de läst. Cummins hänvisar också till en studie av Sullivan & Brown 

(2013) där de konstaterar att det positiva sambandet mellan egen läsning för nöjes skull och 

kognitiva resultat inte bara beror på att duktiga elever läser mycket, utan att läsning faktiskt 

har samband med större kognitiva framsteg.   

    

Endast i ett fåtal av de skolklasser som vi har besökt under VFU har läraren stöttat elevernas 

skönlitterära läsning genom boksamtal. Samtalen har då skiljt sig åt innehållsmässigt i så 

måtto att vissa samtal fokuserat på djupare förståelse för innehållet och karaktärerna medan 

andra bara diskuterat betydelsen av svåra ord och bilder. Även här har vi lagt märke till 

svårigheten att få med alla elever i samtalet då det i många fall hänt att eleverna inte haft 

lust att läsa boken inför samtalet.   

   

Vi kan konstatera utifrån ovanstående problematik att elever behöver bli motiverade till 

skönlitterär läsning. Chambers Böcker inom oss och omkring oss (2015) har haft stor 

betydelse under vår utbildning och har väckt vårt intresse för läslust och boksamtal. 

Boken visar hur läraren på olika sätt kan arbeta med boksamtal som stimulerar elevers 

läsintresse. Vi har upplevt att boksamtalens innehåll ute i klassrummen inte 

överensstämmer med det teorin säger om boksamtal. Vi har sett till Chambers och Langer 

som är två auktoriteter på fältet. 
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Som tidigare nämnts under inledningen finns det tidigare forskning kring boksamtal, om 

hur det bidrar till språkutveckling och läsförståelse. Mycket tyder på att eleverna får en 

fördjupad kunskap om vad de läser om och att det finns flera olika arbetssätt inom ramen 

för “boksamtal” som dramatisering, visualisering och läsloggar. Vi har också under vår 

utbildning praktiskt fått genomföra och utbilda oss inom området boksamtal och tyckt detta 

varit ett mycket intressant verktyg i ämnet svenska. Det som är omdiskuterat beträffande 

boksamtal är hur dessa samtalsmodeller skiljer sig mellan teori och praktik och hur eleverna 

anser sig bli motiverade under ett boksamtal att läsa vidare efteråt. Vårt bidrag med den 

empiriska studien är att från elevernas perspektiv se hur de anser sig vara motiverade att 

läsa efter ett boksamtal då tidigare forskning visar aspekter utifrån lärarens 

perspektiv. Resultatet av studien ska ge oss lärare en medvetenhet kring hur vi kan arbeta 

med boksamtal för att eleverna ska uppleva en inre motivation för läsningen inför 

boksamtal.   
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med vårt arbete är att ur ett elevperspektiv se hur eleverna känner sig motiverade att 

läsa vidare efter ett boksamtal inför nästa. Vi vill också ta reda på hur lärarna arbetar med 

boksamtal för att utveckla elevers läslust.   

 

Våra avgränsade frågeställningar är:  

 

• Hur arbetar lärare med boksamtal för att eleverna ska vara motiverade att läsa?  

• Anser elever sig vara motiverade att läsa vidare efter ett boksamtal? Varför/varför 

inte? 
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3. Kunskapsöversikt 

I denna del kommer vi redogöra för vad det innebär med skönlitteratur i klassrummet och 

vad forskningen säger om hur läraren kan arbeta med den. Vidare kommer vi förklara vad 

begreppen föreställningsvärldar och boksamtal är och vikten med att välja rätt bok. Detta 

för att ni ska få en tydlig bild över hur arbetet med skönlitteratur i skolan ser ut och hur ett 

boksamtal går till. 

3.1. Skönlitteratur i samtalet 

Eleverna i mellanstadiet har rätt till minst 520 timmar i ämnet svenska (Skolverket 2019). 

Under dessa timmar ska eleverna få möjlighet att utveckla sina kunskaper i tal- och 

skriftspråk, läsa och skriva samt att formulera egna tankar och åsikter i olika slags texter. 

Det står inte skrivet hur skolan praktiskt ska arbeta med detta men det finns däremot många 

mål i kursplanen som rör skönlitteratur: 

- läsa och analysera skönlitteratur   

- lässtrategier för att förstå och tolka texter för att urskilja texters budskap, både de 

uttalade och sådant som står mellan raderna (Skolverket 2016).  

Langer (2017) skriver att hon ofta får frågan om varför elever ska ägna sig åt skönlitteratur 

i svenskämnet då det anses som oviktigt i andras ögon. Det dessa människor inte har 

kunskap om är att skönlitteratur kan användas till mycket mer än bara läsa och svara på 

frågor kring texten. Langer menar att skönlitteratur inte bara utvecklar våra muntliga och 

skriftliga förmågor utan den ger oss också förutsättningar att utforska både oss själva och 

andra, att definiera och omdefiniera vilka vi är, vilka vi skulle kunna bli och hur världen 

skulle kunna se ut. Edwards (2008) lutar sig liksom Jönsson på att skönlitteraturen 

utvecklar elevers självmedvetenhet och framförallt empatin. Att låta eleverna läsa böcker 

med mycket känslor skapar medkänsla och ökar elevernas förståelse och tolerans för 

omvärlden. Inget tyder på att dem skulle bli bättre människor bara för att de läser 

skönlitteratur. Däremot skriver hon hur läsning stärker självkänslan. Läsaren kan upptäcka 

att hen inte är ensam om att känna känslor som karaktärerna förmedlar i böckerna.  

För att eleverna ska kunna ta del av varandras tankar kring de skönlitterära böckerna de 

läser krävs det att läraren väljer ett arbetssätt som synliggör deras läsning. Literacy 

(svenskans litteracitet) är ett centralt begrepp som kan tolkas på flera olika sätt, men som 
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enligt Langer (2017) och Schmidt (2013) innebär en social aktivitet: något som vi 

människor gör tillsammans med andra, exempelvis boksamtal. Givet är då att sociala 

relationer och användandet av texter ligger till grund för denna aktivitet. Med detta 

tydliggör Schmidt att literacy innefattar hur vi människor talar om skrift, förhåller oss till 

texter och på olika sätt skapar mening utifrån dessa i relation till de sociala strukturer vi är 

omgivna av.  Här blir det intressant för vår undersökning att se hur eleverna drar kopplingar 

från boken till egna erfarenheter och hur läraren väljer att diskutera boken utifrån handling 

och begrepp. Jönsson (2007) skriver också att denna läsning som social aktivitet kan ha 

flera fördelar. För det första skapar det en känsla av gemenskap, vilket också Lindö (2005) 

konstaterar, och för det andra kan alla elever ta del av innehållet oavsett läsförmåga. 

Dessutom riktas uppmärksamheten mot innehållet och inte på den egna läsningen och det 

skapar en mer sammanhållen läsupplevelse där fler blir delaktiga 

Att arbeta gemensamt med läsning i klassen kallar Jönsson (2007) för litteraturarbete. I 

sin studie har hon har intervjuat och dokumenterat 24 elevers litteraturarbete där syftet har 

varit att ta reda på vilka möjligheter och begränsningar det finns med att arbeta med 

litteratur på olika sätt. Hon har låtit eleverna i hennes studie arbeta med läsning, skrivande 

och samtal kring skönlitterära texter. Det hon visar i sitt resultat är att när läraren varierar 

läsningen med boksamtal, läsloggar, dramatiseringar och visualiseringar utvecklas 

elevernas sätt att samtala om innehållet i böckerna. Diskussionerna om böckerna bidrar till 

att eleverna involverar sig allt mer i karaktärerna och situationerna de läser om och deras 

förmåga att göra tolkningar kring vad som står i texten utvecklas. I vår undersökning blir 

det då intressant att se hur läraren arbetar med boksamtal och hur samtalet kring de olika 

karaktärerna och situationerna struktureras upp för eleverna och hur det hänger samman 

med elevernas upplevda motivation.   

Olle Widhe i Lindell, Öhman (2019) skriver att det som är viktigt i litteraturarbetet är att 

texten fungerar för alla elever. Om avståndet mellan texten och den beredskap som eleven 

tillägnat sig genom tidigare läsning är för stort riskerar berättelsen att bli avvisad som 

obegriplig. Widhe förklarar att lärarens uppgift då blir att bygga ett stöd runt läsningen som 

gör det möjligt för eleven att häva sig över tröskeln, ta sig in i föreställningsvärlden och 

förstå den ur olika perspektiv.  
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3.2. Föreställningsvärldar i läsningen 

En text har olika betydelse beroende på vem det är som läser den. Detta förklarar 

läsforskaren Langer (1992) som har arbetat med elevers läsande och har utfört pedagogiska 

och didaktiska insatser inom det amerikanska skolväsendet. Hon och hennes forskarteam 

har studerat elevernas deltagande vid samtal om litterära texter ledda av lärare. Langer 

menar att om en lärare vill skaffa sig kunskap om en enskild elevs förståelse måste läraren 

ställa frågor som rör eleven och hennes föreställningsvärld. Langer (2017) förklarar då 

föreställningsvärlden som den värld av förståelse som en person besitter vid en given 

tidpunkt. Hon menar att föreställningsvärldar är textvärldar i vårt inre och de skiljer sig åt 

mellan olika individer. Föreställningsvärldarna beror på individens kulturella erfarenheter, 

ens relation till den pågående upplevelsen, vad individen vet och är ute efter. 

Föreställningsvärldarna är en tillgång i det gemensamma arbetet menar Jönsson (2007) då 

olikheterna för med sig olika reflektioner och tolkningar kring texten i diskussionen.  

Som tidigare nämnts skriver Jönsson om hur hon använder sig av boksamtal som en 

didaktisk metod i sin undervisning för att synliggöra elevernas tankar kring texterna. Under 

följande rubrik kommer vi nu redogöra för hur olika forskare och författare uppfattar vad 

ett boksamtal är och innehåller.  

3.3. Boksamtal 

Det är i boksamtalet som elevernas tankar kring olika slags texter synliggörs och diskuteras. 

I ett boksamtal får eleverna möjlighet att lyssna och bygga vidare på andras tankar och 

frågor och de får också möjlighet att ändra åsikt eller tänka i nya banor. Chambers beskriver 

ett boksamtal som ett samtal mellan elever där syftet är att utveckla förståelsen för 

innehållet i boken. Vi kommer nu mer ingående beskriva hur ett boksamtal ser ut utifrån 

Chambers modell.   

3.3.1. Boksamtal enligt Chambers modell 

Chambers beskriver en specifik modell som besvarar fyra grundfrågor: Vad gillade du med 

boken? Vad gillade du inte? Finns det något du undrar över? Vilka mönster kan du 

se? Eleverna får svara på varsin fråga och därefter diskutera svaren tillsammans. Det ger 

dem också möjlighet att möta andras tankar och föreställningar och innebär då att allt är 

värt att diskuteras. Chambers (2015) menar därför att atmosfären i boksamtalet är viktig då 
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det krävs att eleverna känner sig trygga och betydelsefulla när de berättar om sin läsning. 

De måste veta att inget de säger kommer missbrukas eller vändas emot dem. De behöver 

också veta att allt de har lust att berätta är värt att berättas. För att uppnå ett sådant klimat 

under boksamtal behöver eleverna få öva upp sin förmåga att föra goda samtal. Chambers 

menar att goda samtal inte är något som eleverna lär sig under en dag, utan är något som 

bör tränas på tillsammans med andra. Ett boksamtal innebär alltså inte att vi bara berättar 

saker för varandra, slänger ur oss ord eller tanklöst pratar på. Han menar att deltagarna i ett 

boksamtal resonerar och ger varandra olika infallsvinklar, vilket i sin tur leder till en 

djupare förståelse för boken. Lindö (2005) hävdar att det är viktigt att både lärare och elever 

är lyhörda, nyfikna och beredda på att lyssna, lära och dela med sig av sina erfarenheter för 

att de ska få en ökad förståelse. Läsforskaren Wells (1987) nämner i detta sammanhang att 

det viktigaste för att samtalen ska bli så givande som möjligt är att barnet och den vuxne 

(läraren) för en dialog som intresserar och berör barnet. Både han och Edwards (2008) 

menar att det bidrar till en ökad förståelse om barnet får knyta an innehållet i boken till sin 

egen erfarenhetsvärld och sina egna upplevelser.  

Damber, Nilsson & Ohlsson (2013) hävdar dock att elever ofta inte uppfattar boksamtal 

som utvecklande, att de är utan kontext och att de oftast inte har med deras 

livsvärld/erfarenheter att göra. De tycker att samtalet handlar mer om beskrivningar om vad 

olika ord i texten betyder. För att detta inte ska ske menar Langer (2017) att elever bör delta 

i diskussioner där de får utrymme att utforska ämnen som rör deras liv och där de kan 

använda texten, annan litteratur och författarens liv såväl som varandras och såväl som sina 

egna.  

Jönsson (2007) skriver att eleverna genom samtal får möjlighet att se sig själva i relation 

till karaktärerna i texterna och till innehållet i samtalet. I samtalet kan eleverna också få 

uppleva hur viktiga deras egna tankar är och skapa mening som är betydelsefull, vilket 

Jönsson (2007) kallar för läsargemenskap. Jönsson (2007) skriver att en läsargemenskap 

skapar bättre möjligheter för elever att prata om böcker och läsning. Hon menar att barn 

kan ha svårt att förklara exakt vad de tycker om en bok. De har inte ord för det. Ord som 

“bra”, “intressant”, och “spännande” indikerar att eleverna tycker att bokens innehåll är 

positivt, men det ger korta och innehållsfattiga svar. Genom att då gemensamt sitta och 

samtala om hur en bra bok är och hur innehållet är, utvecklar de varandras tankar och sätt 

att förklara vad det är i en bok som kallas för “bra”. Hur samtalet går till, vilka frågor som 
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ställs och vad som diskuteras blir intressant för oss i vår undersökning. Lärarens roll i 

boksamtalet blir viktigt, vilket vi kommer diskutera under nästa rubrik.  

3.3.2. Lärarens roll i boksamtalet 

Chambers (2015) hävdar att läraren måste uppmuntra eleverna att börja berätta allt som de 

anser är uppenbart i texten i inledningen av ett boksamtal. Det är när eleverna tror att läraren 

förväntar sig att eleverna ska säga något de inte har tänkt, något som inte är uppenbart, som 

de kan bli stående med tunghäfta eftersom de inte vågar säga det självklara. Han anser att 

det är när eleverna har fått ta del av varandras självklarheter som de kan börja tänka tankar 

ingen av dem tidigare har tänkt, vilket bidrar till ny förståelse som inte varit tillgänglig för 

dem. Även Jönsson (2007) skriver om lärarens roll i ett boksamtal där hon menar att läraren 

ska fungera som en stödperson vars främsta uppgift är att vara en samarbetspartner och inte 

någon som värderar elevernas arbete. Här är det viktigt att det som diskuteras i boksamtalet 

flyter på och inte känns som ett förhör.  

Chambers (2015) tar då upp att frågorna som ställs under ett boksamtal har stor betydelse 

för hur eleverna upplever boken. Han menar att läraren ska undvika att ställa frågan 

“varför” då ordet har en aggressiv och hotfull klang. Eleverna kan också uppleva samtalet 

som ett förhör där läraren får en central roll som “den vetande” och elevernas uppgift blir 

att svara rätt. Istället menar Chambers att läraren ska använda sig av mer nyanserade frågor 

som “berätta” eller “jag undrar”. Ordet berätta är enligt Chambers ett ord som för tankarna 

till ordet “berättelse” och antyder att läraren är ute efter ett längre svar än om frågan hade 

varit “varför”. Chambers skriver vidare att om läraren inleder frågor med jag 

undrar inbjuder hen till samverkan mellan den vuxne och eleverna. Det kan vara undran 

kring vad hen tyckt om boken, inte tyckt om, inte förstått eller tyckt var svårt samt mönster 

och kopplingar hen lagt märke till. Det är dessa frågor som Chambers menar är 

grundstommen till ett bra samtal. Även Dysthe (1996) talar om dialogen i klassrummet och 

menar att all dialog som sker i klassrummet inte alltid är dialogisk. Det beror 

på hur samtalet är. 

Som tidigare nämnts är syftet inte i ett boksamtal att vara ute efter några rätt eller fel svar 

utan samtalet ska ske autentiskt (Jönsson 2007). Därför går det bara till viss del att förbereda 

ett boksamtal då läraren inte vet i förväg hur samtalet kommer ta form, vilket vi kommer 

vara medvetna om och ta hänsyn till när vi besöker boksamtalet. Lindö (2005) menar precis 
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som Edwards (2008) att det viktigaste förberedandet för mig som lärare att boken är noga 

utvald. Vad detta innebär kommer vi förklara under nästkommande rubrik.  

3.4. Val av bok 

Att välja bok inför ett boksamtal är inte alltid enkelt. Edwards (2008) skriver att boken 

måste fungera för hela klassen samt ha intressanta ingångar som eleverna enkelt kan koppla 

till sina egna erfarenheter. Under samtalet är det också viktigt att läraren visar intresse och 

nyfikenhet på vad eleverna ska upptäcka under sin läsning”. 

Om boksamtal är något nytt för eleverna förespråkar Edwards (2008) att läraren väljer en 

bok med en välkänd titel eller litterär figur då det lättare skapar en diskussion eleverna 

emellan. Hon menar också att bokens handling, bilder, textuppbyggnad och hur text och 

bild samspelar har betydelse, liksom hur lång eller svår/komplex boken är. Som tidigare 

nämnts menar dock Widhe (2019) att om avståndet mellan texten och den beredskap som 

eleven tillägnat sig genom tidigare läsning är för stort riskerar berättelsen att bli avvisad 

som obegriplig. I det sammanhanget hävdar Edwards (2008) att läraren inte ska avvisa 

barnets val av bok även om den verkar för lång eller komplex för eleven. Detta påpekar 

även Jönsson (2007) då hon skriver att elever oftast väljer böcker de vet att de kan lyckas 

med. Istället för att avvisa elevens bokval ska läraren istället låta eleven pröva läsa boken 

och sedan ställa frågan “Varför tror du att just den boken är bra?” eller “Vad är det du gillar 

med den?”. Detta anser Edwards att läraren ska göra för att motivera eleven till att lyckas 

med boken och läsa vidare i den. Samtidigt får läraren en övergripande förståelse för om 

eleven har förstått innehållet i texten. Edwards (2008) föreslår att läraren ska låta barnen 

välja samtalsbok i ett boksamtal ibland, så att de känner att deras smak respekteras. Detta 

kan ge en överraskande effekt då en bok du inte trodde innehöll något av värde att samtala 

om kan visa sig rymma mer hos eleverna. 

Edwards (2008) skriver att samtala om en elevvald bok kan ge eleven ett ökat bokintresse 

även utanför skolan. Valet av bok blir intressant för oss att från elevernas perspektiv se hur 

de blir motiverade att prata utifrån dess innehåll och hur den har blivit vald. 
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4. Teori  

Under denna del kommer vi redogöra för våra teoretiska val. Vi börjar med att förklara det 

sociokulturella perspektivet där vi utgår från Vygotskijs begrepp om scaffolding och zpd 

(den proximala utvecklingszonen). Därefter beskriver vi teorier om inre och yttre 

motivation utifrån flera olika forskare. Anledningen till att vi valt att utgå från två teorier 

är för att vi vill analysera samspelet mellan eleverna i ett boksamtal och hur deras 

motivation påverkas av detta.  

4.1. Det sociokulturella perspektivet 

Säljö i Lundgren, Säljö & Liberg (2014) förklarar att man inom det sociokulturella 

perspektivet gärna kopplar ihop det mentala och det fysiska i syn på lärande och kunskap. 

Vi människor både tänker och utför fysiska handlingar och dessa aspekter är 

sammankopplade och beroende av varandra. I vår undersökning kopplas detta till hur 

eleverna fysiskt sitter ner i ett boksamtal, läser, diskuterar samt reflekterar över innehållet 

i böckerna med varandra. Genom varandras utbyte av reflektioner utvecklas individernas 

enskilda tankar.  Även lusten att läsa kan utvecklas genom att elever får samtala med 

varandra och lära sig av varandra.  

4.2. Vygotskij 

Vygotskij är grundgestalten för det sociokulturella perspektivet och han menar att 

människor lär sig genom samarbete där språket spelar en central roll. Säljö (2014) refererar 

till Vygotskij, där han menar att det är genom kommunikation med andra människor som 

vi kan uttrycka oss och utvecklas. Kommunikationen mellan lärare och elever blir central i 

vår undersökning där vi ska observera innehållet i boksamtal och samtala med elever om 

hur de anser att boksamtalet motiverar dem att läsa vidare.   

Säljö i Lundgren, Säljö & Liberg (2017) fortsätter beskriva hur Vygotskij talar om 

begreppet ZPD (zone of proximal development) som förklarar interaktionen och 

kunskapsutvecklingen mellan deltagarna i samtalet. Han menar att lärande och utveckling 

är ständigt pågående processer. När elever behärskar ett begrepp eller en färdighet, är de 

mycket nära att också behärska något nytt. Utvecklingszonen är den zon där eleverna är 

känsliga för instruktioner och förklaringar vilket kräver att läraren (eller en mer kompetent 
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kamrat) kan vägleda en lärande in i hur man använder ett kulturellt redskap, som 

exempelvis en bok. 

Även Scaffolding är ett begrepp som går ihop med ZPD och är centralt i vår undersökning 

då det handlar om hur elever utvecklas av varandra. Scaffolding innebär det stöd den 

lärande kan få när hen inte klarar av att förstå undervisningens innehåll på egen hand. 

Lundgren, Säljö & Liberg (2014) beskriver det som en handling där den lärande kan ta sig 

vidare i sitt arbete utan hjälp av den kunniga. En elev kan få stöd av kompisar i början kring 

en fråga för att sedan klara uppgiften själv utan stöd. Med boksamtalet ser vi hur elever 

utvecklas på olika sätt till exempel genom att läsa högt och hur elever svarar på frågorna.   

4.3. Inre och yttre motivation 

Inre och yttre motivation har varit tunga begrepp inom motivationsforskningen och har 

ursprung i Self determination theory. Deci & Ryan (2000) skriver om hur teorin har sin 

grund i betydelsen av människans utvecklade inre resurser för att skapa en personlighet och 

utveckla sig själv. Utvecklandet sker redan när ett spädbarn söker bekräftelse från andra för 

att så småningom klara sig själv, hävdar Giota (2001) till (1978). Giota (2001) är en 

motivationsforskare och skriver vidare om hur mycket uppgifter elever möter i skolan som 

har med yttre kontroll, struktur och belöningar från läraren att göra. Hon menar att 

motivation är en mental inställning. Inre motivation kännetecknas av ett eget intresse 

medan yttre utmärks av strävan efter att söka någon yttre bekräftelse eller belöning. För att 

motivera eleverna skriver Giota att eleverna själva ska ha en viss påverkan på uppgiften. 

En påverkan vi tänker är möjlig är hur eleverna har inflytande på vilken text som ska 

behandlas under samtalet, samt vilka frågor som tas upp.  

Widhe i Lindell, Öhman (2019) tar upp hur ofta det skiljs på en elevs inre eller yttre 

motivation inför en uppgift. Han skriver vidare om hur man inom forskningen tagit ett 

avstånd från dessa två faktorer. Widhe fortsätter att en utmaning med forskningen är att 

lyckas ta in flera sekvenser med hur motivation kan te sig på olika sätt. Widhe frågar sig 

vad det är som egentligen främjar elevers inre vilja och lust att lära sig i skolmiljön. Han 

diskuterar de olika faktorerna genom att peka på att en elev kan uppleva en inre motivation 

att börja arbeta med en uppgift, yttre motivation mot ett visst kunskapskrav från läraren 

samtidigt som andra rumsliga faktorer också påverkar eleven, till exempel klasskamrater. 

Motivation växer då hos en elev som ett identitetsskapande i klassrummet med relationer 
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till klasskamrater och läraren. Faktorerna runt har en påverkan på eleven, hur den blir 

motiverad. Widhe avslutar sin artikel med att elevers motivation att läsa i skolan inte 

nödvändigtvis handlar om hur elever har en inre motivation utan att det till lika stor del om 

handlar undervisningens sammanhang och hur det sker praktiskt och gemensamt.  

Haagensen (2007) skriver i sin avhandling att lärarens agerande har en roll för atmosfären 

i en grupp. En lärare som ger eleverna autonomi och självbestämmande har en positiv 

inverkan på deras inre motivation och ökar deras lust och intresse inför 

uppgifterna. Haagensen förespråkar också att uppgifterna har en relevans för eleverna även 

utanför klassrummet. Med boksamtal och skönlitteratur som vi ska undersöka blir detta en 

intressant faktor, hur eleverna kan relatera till innehållet.  

Gärdenfors (2010) är en forskare och kognitionsvetare som skriver om hur känslor och 

motivation är överlappande och pekar på att läraren har mycket vunnet för elevernas lust 

om läraren själv visar sig vara intresserad och engagerad. Gärdenfors pekar också på att det 

är viktigt att ge eleverna en viss kontroll över sitt lärande. Han menar även att lärarens 

feedback har en viktig roll då negativ feedback kan minska en elevs känsla av kontroll över 

arbetet, vilket leder till att han eller hon blir omotiverad. Det är alltså viktigt att få eleven 

att känna sig delaktig.  

Giota (2002) skriver att om läraren lyckas få eleverna att känna hur uppgifterna är 

personligt relevanta och utvecklande väcks en inre motivation lättare. Med vår 

undersökning är det då intressant att se hur läraren arbetar med eleverna och om läraren har 

mål för att eleverna ska bli motiverade.   

  



 

20 

 

5. Metod  

I det här avsnittet redogör vi för de metoder som tillämpas i denna undersökning där vi ur 

ett elevperspektiv vill se hur eleverna känner sig motiverade att läsa efter ett boksamtal 

inför nästa. Vi vill också undersöka hur lärarna arbetar med boksamtal för att utveckla 

elevers läslust. Vi utgår från hur läraren väljer bok och vad läraren ställer för typ av frågor 

under samtalet med eleverna. 

Vi inleder avsnittet med att resonera kring vårt tillvägagångssätt gällande val av skola, 

årskurser och informanter. Vi fortsätter avsnittet med att diskutera problematiska aspekter 

kring våra metodval och avslutar med ett stycke om de etiska övervägande som gjorts.  

5.1. Val av metod 

Vi har valt att arbeta utifrån ett kvalitativt perspektiv som innebär att vi samlar in data i 

form av ord och upplevelser, personliga känslor, tankar och erfarenheter (Denscombe 

2018). I vår kvalitativa studie använder vi oss av observation och intervju som metod.  

Anledningen till att vi har valt att kombinera två metoder är för att resultatet ska ge en mer 

fullständig och komplett bild av det som studeras, vilket Denscombe (2018) också menar. 

I vårt fall kompletterar intervjuerna det som framkommer i observationerna då elevernas 

och lärarens svar ger en mer fördjupad bild av situationen. Vi förklarar under 

observationsdelen vad vi observerar på fältet.  

5.2. Urvalsgrupp  

Eftersom vi utbildar oss till grundskollärare senare år väljer vi att genomföra 

undersökningen i en årskurs fyra och i en årskurs sex, i en skola i södra Sverige. Vårt urval 

är ett bekvämlighetsurval som beror på vår begränsade tid och resurser. I vårt fall är skolan 

sen tidigare bekant för en av oss då hen har arbetat som vikarie på skolan. Anledningen till 

valet av en bekant skola är att vi har haft svårt att komma i kontakt med andra klasser som 

arbetar med boksamtal under denna tid på terminen.  

Denscombe (2018) skriver att människor svarar olika beroende på hur de uppfattar 

personen sedan tidigare. Att vara bekant med eleverna sedan tidigare tänker vi kan ge en 

tryggare atmosfär för eleverna och att de kan ge mer ärliga och innehållsrika svar. Däremot 

kan det ha en negativ påverkan på eleverna då de vill svara så att det stämmer överens med 
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vad vi som intervjuare vill ha för svar. Vi ser det som en risk att de vill ge personen de 

känner till sen tidigare ett positivt intryck. 

 

5.3. Observation 

Vi ska genomföra fem deltagande observationer som enbart 

observatörer. Denscombe (2018) beskriver rollen som observatör som en skuggande roll 

under en händelse. Klasserna är indelade i två grupper där vi ska delta hos gruppen med 

elever som är längre komna i sin läsutveckling. Vi väljer den gruppen för det finns 

möjlighet att de ger mer utförliga svar. 

Vi kommer båda att närvara under observationen och kommer ta lika stor del av 

observationsmallen som redovisas i nästa stycke. 

Anledningen till att vi vill observera boksamtal är att vi vill få syn på formen på samtalen 

och utrymmet eleverna får att uttrycka sig för att sedan komplettera vår data med intervjuer. 

Det vi observerar är 

- Vilka frågor som ställs 

- Hur läraren fördelar ordet 

- Vilket utrymme eleverna får under samtalet 

- Vilka olika delar boksamtalet består av (läsa högt, dialog) 

- Elevers engagemang 

- Lärarens respons på elevsvar 

- Var elever och läraren är placerade under boksamtalet 

Vi kommer att bevittna boksamtalen på ett detaljerat sätt där vi antecknar kontinuerligt (se 

bilaga 1).   

5.3.1. Intervju av elevgrupp 

Elevgrupperna delas in av vederbörande klasslärare. Vi ber lärarna att dela in eleverna i 

grupper som de tänker kan ge bra diskussioner eftersom gruppdynamiken är viktig för vår 

intervju, Denscombe (2018). I ena klassen är det grupper om sex elever och dessa är 

uppdelade i pojkar respektive flickor. I den andra klassen är eleverna uppdelade i två 
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grupper blandat med pojkar respektive flickor. Klassläraren delar upp eleverna i dessa 

grupper efter vår förfrågan om elevkonstellationer som bidrar till goda diskussioner.  

Intervjun är strukturerad med sju olika huvudfrågor och är av öppen 

karaktär. Alvehus (2013) menar att frågor av öppen karaktär lämnar utrymme till 

informanterna att uttrycka sig fritt i viss mån och kan på så vis påverka intervjuns 

innehåll. Kvale & Brinkmann (2014) menar att ledande frågor kan ge negativ inverkan på 

intervjupersonens svar och då finns risken att de inte blir lika välutvecklade som de annars 

kunde blivit. Vi är därför aktiva i vårt lyssnande och är beredda på att ställa eventuella 

följdfrågor (Alvehus 2013).  

Under intervjun utgår vi ifrån nedanstående frågor.  

- Vad tycker du om boksamtal?  

- Hur brukar samtalen gå till?  

- Vad brukar frågorna handla om?  

- Varför har ni boksamtal?  

- Brukar dina tankar kring boksamtal förändras efter samtalet? Hur?  

- Hur har ni valt boken?  

- Tycker ni att boksamtalet får er att bli motiverade att läsa mer? Hur/Varför?  

   

Eleverna får också varsin stödmall som ska hjälpa dem att inleda sina samtal  

- Jag tycker...  

- Därför att…  

5.3.2. Intervju av lärare 

Vi intervjuar lärarna som är lärare för de läsgrupper vi ska besöka. Frågorna vi ställer är 

frågor för att få information kring val av bok samt hur de ställer frågor. Under dessa 

intervjuer spelar vi inte in utan för anteckningar. Anledningen är tidsbegränsningen med 

transkriberingen. Vi är medvetna om att detta kan påverka vår analys av svaren då vi inte 

har samma djupgående analysmöjligheter som inspelningarna. Frågorna vi har ställer är:  

- Hur har du gjort när du väljer bok?   

- Hur gör du vid val av frågor?  
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5.3.3. Transkribering 

Vi transkriberar genom att använda oss av inspelningarna i våra mobiltelefoner och skriver 

ner intervjuerna i programmet Word. Vi delar upp transkriberingen för att vara 

tidseffektiva. I transkriberingen använder vi oss av en modell från Åbo akademi (2020).  

När vi transkriberar förhåller vi oss till: 

- Markera vem som säger vad. Vi gör det genom bokstav och sifferkodning. 

Exempelvis: E1.  

- I stället för våra namn har vi vår första initial: Charlie: C samt Emelie: E. 

- Nämner eleverna sin klasslärare har vi skrivit om det till ”Lärare”.  

- Markera varje ny replik med ny rad.  

- Egna kommentarer kring det som sägs eller händelser markerar vi med 

hakparantes. [ ] 

- Allt prat skrivs ut ordagrant, men vi hoppar över upprepningar av enskilda ord och 

hummanden.  

5.4. Etiska överväganden 

Enligt Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns 

det fyra huvudkrav som är viktiga och som vi tar hänsyn till i vår undersökning med tanke 

på våra metodval. 

Det första är informationskravet som innebär att vi måste informera deltagarna om deras 

uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande, vilket vi muntligt 

berättar för eleverna första gången vi träffar dem. 

Det andra är samtyckeskravet som innebär att vi måste inhämta samtycke från både 

undersökningsdeltagarna och vårdnadshavare då eleverna vi undersöker är under 15 år. Vi 

mejlar samtyckesblanketten (se bilaga två) till klassläraren som vidarebefordrar det till 

vårdnadshavarna. Samtyckeskravet innebär också att eleverna självständigt ska få 

bestämma om och hur länge de ska delta. Denna information ges utöver 

samtyckesblanketten muntligt av oss innan intervjuerna startar. 

Det tredje huvudkravet är konfidentialitetskravet där det är viktigt att alla uppgifter om 

identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sätt att enskilda 
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människor inte kan identifieras av utomstående. Även detta krav informerar vi eleverna om 

muntligt utöver blanketten som vårdnadshavarna ska skriva under.  

Det fjärde och sista huvudkravet är nyttjandekravet som innebär att uppgifter som 

vi samlat in inte får användas eller utlånas för annat bruk än vårt vetenskapliga syfte, vilket 

även framgår muntligt till eleverna innan intervju och i blanketten till vårdnadshavarna. 

I vår analys- och diskussionsavsnitt har vi valt att inte nämna skolan eller någon av 

informanternas namn vilket i enlighet med Denscombe (2018) menar att det annars kan 

innebära personliga risker. 

5.5. Analysmetod  

För att analysera vår data använder vi grundad teori. Denscombe (2018) beskriver denna 

metod som en forskningsstrategi där forskaren analyserar kvalitativa data genom att dra 

kopplingar mellan de muntliga svaren från empirin till aktuella begrepp inom fältet. 

Anledningen till att vi har valt grundad teori är för att det är ett lämpligt tillvägagångssätt 

för samhällsforskare som inriktar sig på mänsklig interaktion, i synnerhet då vi vill 

undersöka frågeställningen ur elevernas synvinkel.  

Denscombe (2018) beskriver målsättningen med grundad teori som att ha ett öppet sinne 

för det forskaren undersöker. Det vi som forskare redan har en idé om kan alltså ifrågasättas 

och det vi redan vet fungerar endast som en preliminär startpunkt med det att vi påbörjar 

vår undersökning. Med det menar vi vår kunskap om boksamtal och motivation som vi har 

inhämtat under utbildningen samt erfarenheter från vfu. När vi har genomfört 

undersökningen har det varit viktigt att vara öppensinnade och att hålla oss sakliga från 

våra förutfattade idéer. Vi låter empirin tala i vår analys och utgår från våra 

forskningsfrågor. Vi har våra teoretiska begrepp klara och därför har vi inte samma 

utgångspunkt med att vara öppen för teori som Denscombe (2018) beskriver i grundad 

teori. 

Vi har skrivit ut intervjuerna för att kunna genomföra en detaljerad granskning av 

elevsvaren. Denscombe (2018) förklarar att analys av intervjuutskrifter innebär en process 

där data kodas och kategoriseras. Vi har därför utforskat vår data genom att läsa igenom 

intervjuerna flera gånger för att bli väl förtrogen med dem. Därefter bestämde vi oss för att 

färgkoda elevsvaren utifrån mönster vi hittade som vi beskriver som teman.   
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5.5.1. Kodning  

Denscombe (2018) skriver hur en noggrann granskning av data gör det möjligt för oss 

forskare att leta efter gemensamma databitar och dra kopplingar mellan dessa. Denscombe 

beskriver det som öppen kodning. I början menar han att koderna är deskriptiva och att 

databitarna etiketteras efter vad de innehåller. Mellan dessa färgkoder letar vi sen efter 

mönster och försöker sortera dem i grupper. Analysen utifrån detta visar vi sen i vårt resultat 

där vi jämför och drar slutsatser mellan våra intervjuer, observation och våra teoretiska 

utgångspunkter. 
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6. Resultat och analys 

Som vi tidigare har fastställt har vi använt oss av en metodkombination av observationer 

samt intervjuer. Vårt syfte är att tolka elevernas uppfattning om deras motivation att läsa 

vidare efter boksamtalet inför nästa. Syftet med observationerna och intervjuerna med 

lärarna har varit att få en fördjupad bild av elevernas svar.  

I kommande avsnitt kommer all vår insamlade data redovisas. Vi börjar med att redovisa 

intervjuer från lärare och observationer och övergår sen till elevintervjuer. Vi delar upp 

datan klassvis under redovisningen av vår empiriska undersökning. Vi gör det för att sedan 

föra en gemensam analys av årskurs fyra och sex utifrån de grupper vi hittat med hjälp av 

färgkoder och gemensamma teman.  

6.1. Intervjuer med lärare årskurs fyra 

Läraren uttalar sig om att boksamtalet handlar om att utveckla elevernas läsförmåga samt 

att veta i vilken nivå deras läsning ligger på då eleverna är nya för dem. Läraren berättar 

vidare att när hen väljer bok går hen till bibliotekarien och ber om råd kring vilka böcker 

som finns som klassuppsättning. Läraren har under intervjun uttryckt att frågornas syfte är 

för att eleverna ska träna på sin läsförståelse. Hen förklarar att frågorna behöver vara 

anknutna till boken för att eleverna inte utvecklat sin förmåga att diskutera djupare 

förståelse ännu. Ibland får eleverna skriva på tavlan för att träna på att skriva veckans ord 

då vissa elever tycker att det är roligt.  

6.2. Observation årskurs fyra 

I årskurs fyra har alla elever varsin skrivbok där läraren klistrar in veckans läsläxa med 

frågor och ord kring veckans kapitel. Till varje tillfälle har de tio ord från boken som de 

ska träna att skriva på. Läraren dikterar en mening och eleverna ska sen skriva ett bestämt 

ord från meningen.  

När vi är där och observerar läser gruppen ”Jakten på Jack” av Olczak och Sandler. Den 

har 340 sidor med några bilder som tar upp en halv eller hel sida. Jakten på Jack är en bok 

av en bokserie som flera av eleverna läst någon gång tidigare.   
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Boken handlar om en kille som är i elevernas ålder. När vi har varit där på besök har 

eleverna förklarat handlingen för oss. Det har sen fortsatt att eleverna har svarat på frågor 

som de har haft i läxa. I årskurs fyra är det åtta frågor. De första fem frågorna är knutna till 

bokens innehåll exempelvis: ”Vad hände när de kom till Gröna Lund?”. De nästkommande 

två frågor handlar om ordkunskap där eleverna ska förklara ord som "vad betyder turist?". 

Den sista frågan är en fråga som handlar om elevens tankar om bokens fortsatta handling.  

Under observationen i årskurs fyra ser vi att läraren fördelar ordet mellan eleverna och 

utformningsmässigt är det en dialog mellan läraren och elev. Rummet är som ett förråd för 

spel och material till olika ämnen. Eleverna sitter samlade runt ett bord med läraren i mitten.  

6.3. Intervjuer med elever årskurs fyra 

Vi börjar med att fråga vad eleverna tycker om att ha boksamtal. Majoriteten av eleverna 

beskriver det som mindre motiverande då de anser att vissa delar är tråkiga. De delarna som 

nämns är att läsa högt inför gruppen, att det är lång tid för att vara stillasittande samt att 

boken de läser nu inte är givande då några elever har läst den tidigare.   

Jag tycker att det är lite pinsamt att läsa för klassen som sitter i grupprummet, till exempel om jag 

läser fel kan det vara lite pinsamt i den här gruppen ändå Intervju 6. E2.  

 

Fast det är ju jobbigt att sitta still i typ en timme Intervju 6. E1.  

 

Ibland är det tråkigt också… Jag har inget att pilla på. Jag måste ha någonting att pilla på. Intervju 

6. E2.  

  

 Intervjuns nästa ämne är formen och frågorna på boksamtalet. Här berättar eleverna om 

hur de först skriver orden, diskuterar frågorna och läser högt i mån av tid. 

Vi brukar först skriva orden, sen svara på frågorna och sen läsa boken om vi hinner. Intervju 6. E4.  

 

Eleverna menar att det inte är någon variation på boksamtalet när de ses. Till största del är 

det slutna frågor kring kapitlets handling som diskuteras. Eleverna uttrycker att frågorna 

som inte innehåller kapitlet är mer motiverande att svara på och att dem någon gång har 

fått testa att skriva egna frågor till kapitlet. Att formulera egna frågor har uppskattats av 

många elever men har bara testats en gång.  

… vad tror du händer Duvan på vägen dit? Ibland kan det vara sådana frågor men det är mest sådana 

frågor som händer i just det kapitlet. Intervju 6. E1.  
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Vi har skrivit frågor själva en gång och jag tycker det är roligt att skriva vad tror du hände med Boris 

när han besökte Gråtand? Intervju 6. E1.  

 

Vi frågar sen eleverna om deras uppfattning kring syftet med boksamtal och om hur deras 

tankar kring boken förändras under boksamtalet. Eleverna svarar att syftet är dels för deras 

egen läsutveckling och läsförståelse men anser också att det är för lärarens skull då läraren 

ska se att de har gjort läxan. Eleverna svarar att om deras tankar förändras kring boken är 

det för att flera andra har svarat på ett annat sätt, det blir då en rädsla för att ha svarat fel.  

Ibland brukar jag känna så, om jag skriver en sak och typ alla andra en annan sak så förändras min 

tanke bara ”jaha, det kanske är så. Intervju 6. E2.  

 

Det händer oss mig också och då tror jag liksom att det är fel ibland. Intervju 6. E1.  

 

Intervjun går vidare med att diskutera hur valet av bok till boksamtalet går till. Eleverna är 

enstämmiga i deras svar när dem berättar att de inte har inflytande på valet och att deras 

intresse förbises. När vi frågar eleverna om läraren har frågat vad de tycker om för böcker 

svarar eleverna nej.   

Läraren väljer böcker till oss så vi får inte välja Intervju 2. E2.  

6.4. Intervjuer av lärare årskurs sex  

Läraren uttrycker att frågorna i ett boksamtal behöver kopplas ihop med elevernas 

livserfarenheter för att utveckla deras läsförståelse. Läraren har som mål att alla elever ska 

säga något under samtalet. Hen utgår från en lista där hen checkar av att varje elev har fått 

uttrycka sig. Syftet med listan är för att läraren ska se vilka elever som har pratat under 

boksamtalet. När eleverna ger svar på frågorna ställer läraren följdfrågor och sedan går 

samtalet vidare till nästa elev. Läraren uttrycker att upplägget för boksamtalet är utifrån 

kollegans tidigare material som fungerat bra för en åk sex. Läraren berättar vidare att det 

sparar tid då de ansvara för planeringen i alla ämnen. 

 För att välja bok diskuterar läraren med skolbibliotekarien angående utbudet med tanke på 

klassuppsättningar. Läraren lät eleverna prova att läsa via sina datorer. Eleverna kom sen 

till läraren efter ett tag och sa att de föredrog att hålla och läsa i den fysiska boken.  
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6.5. Observation årskurs sex 

I årskurs sex har de en skrivbok för boksamtalet där läraren klistrar in frågor kring veckans 

kapitel. Sexorna läser ”62 dagar” av Cilla Nauman. Boken handlar om ungdomar i 

femtonårsåldern. Bokens handling tar upp inre oro som ungdom och tar upp tema som död 

och lag och rätt. Innehållet anknyter till att eleverna precis har arbetat med lag och rätt i 

samhällskunskapen.  

Även i årskurs sex har eleverna frågor i läxa som de använder som stöd under boksamtalets 

gång. Frågorna har öppen karaktär och tar upp hur elever kan känna sig eller vad de tycker 

om olika karaktärers beteende. Exempel på frågor under boksamtalet är: ”Hur känner man 

sig när man är låg?” och ”är man med på något om man inte vet vad som ska hända?”. 

Läraren har under boksamtalet en roll att fördela ordet och det sker en dialog mellan lärare 

och eleven kring frågorna. Rummet är lärarnas konferensrum, där är ett bord med stolar 

och en whiteboard. Intill detta ligger lärarrummet där det ständigt hörs röster ifrån under 

boksamtalet.  

Läraren är aktiv under samtalet och ställer följdfrågor till eleverna. Frågorna är exempelvis 

fördjupande: hur tänker du här och de är också relaterade till eleverna: har du själv varit 

med om detta och liknande.  

6.6. Intervjuer elever årskurs sex 

Vi inleder intervjun med att fråga vad eleverna tycker om att ha boksamtal. Övervägande 

del av eleverna anser att boksamtalet är intressant då de tycker om att höra klasskamraternas 

tankar kring frågorna. Några elever uttrycker att kamraternas svar kan bidra till mer 

utvecklade svar hos eleven själv och att svaren bidrar till mer förståelse. De elever som inte 

anser att boksamtalet är motiverande pekar på orsaker som att det är för lång tid att endast 

sitta stilla och samtala om frågor och att dagshumöret kan påverka.  

Jag tycker det är bra. För då får man höra vad andra folk har skrivit. Om frågorna. Då så kanske 

någon har skrivit något mer utvecklat och då kanske man lär sig skriva mer utvecklat. Intervju 1. E1. 

 

Man kan förbättras. Alltså, man kan utveckla frågan. Alltså svaret på frågan… mer utvecklade tankar 

och förståelse. Intervju 1. E3. 
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Intervjuns nästa ämne är formen och frågorna på boksamtalet. Här berättar eleverna att 

formen på boksamtalet har varierat mellan årskurserna. Enligt eleverna varieras inte 

boksamtalet längre då det alltid börjar med att läraren ställer frågor till eleverna och de 

svarar. Därefter väljer läraren ut elever efter en lista där eleven ska läsa frågan och 

svaret högt.  

Det är läraren som skriver frågorna till oss sen svarar vi och sen väljer hon en av oss att läsa frågorna 

på svaret. Intervju 3. E1 

 

Tidigare har eleverna fått skriva egna frågor inför boksamtalet som resterande kamrater har 

fått svara på. Nu i sjätte klass är det läraren som skriver frågor och är den ledande i 

boksamtalet. Några av eleverna uttrycker att det var motiverande att skriva egna frågor till 

boken. Andra svarade att det inte var motiverande då det kunde ta flera timmar att hitta på 

en fråga.  

… då kan man ta nästan vad som helst i boken och göra om till en fråga. Intervju 1. E2. 

 

Jag kommer aldrig på någon egen fråga. Jag sitter och letar och letar i en halvtimme och hittar typ 

tre frågor. Intervju 1. E4.  

 

Eleverna beskriver frågorna i boksamtalet som varierande mellan bokens handling och 

frågor som rör deras personliga erfarenheter. Eleverna är enstämmiga om att frågorna som 

handlar om elevernas erfarenheter är mer motiverande då utbytet av åsikter och varierande 

versioner av liknande händelser är intressant att diskutera kring.  

Man kan säga sin egen åsikt och om vi tar den frågan hur man känner sig när man är låg, så känner 

alla på olika sätt. Intervju 1. E1 

 

Ja, för då kan man få veta fler versioner av samma sak. Intervju 1. E5 

 

Vi frågar sen eleverna om deras uppfattning kring vad syftet med boksamtal är och om 

deras tankar kring boken förändras under boksamtalet. Eleverna beskriver syftet med 

boksamtalet som ett samtal som ska utveckla deras läsförståelse och lära sig hur de ska 

motivera sina svar. De beskriver också hur boksamtalet ökar deras kunskap om att se 

innehållet i böckerna från fler sidor.  

Att kunna se boken från andra sidor. Alltså, om du har förstått boken på ett sätt då kanske en annan 

person har tolkat den på ett annat sätt. Då får man veta på två olika sätt. 

Intervju 5. E1.  
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För att lära oss läsa mellan raderna och hitta frågor lätt och förstå. 

Intervju 5. E2. 

 

Jag tror att det är för att vi ska kunna motivera och så. För dem där frågorna vi får. 

Intervju 4. E2.  

 

Majoriteten av eleverna anser att de varierande svaren och åsikterna kan bidra till att 

deras egna tankar kring boken förändras under och efter boksamtalets gång.  

Man får ju höra hur andra personer har tolkat boken och då kan man ju också ändra sig 

Intervju 5. E1.  

 

Intervjun går vidare med att diskutera hur valet av bok till boksamtalet går till. Eleverna är 

enhälliga då det är läraren som väljer bok. Några elever uttrycker att läraren under ett par 

tillfällen har låtit eleverna välja mellan olika böcker men som resulterat i att det är läraren 

själv som gjort slutvalet.  

Det är också en enhetlighet mellan eleverna då ingen av dem tycker att boken de läser nu 

är bra trots deras intresse för karaktärer i deras ålder och läskiga böcker. Anledningen till 

att eleverna inte tycker om boken är för att den har en annorlunda kronologisk handling och 

att den hoppar mellan olika ämnen.  

Den är väldigt konstigt skriven för att den har ingenting som den typ handlar om. I början så typ 

pratar dem mest om en död ekorre sen så började dem prata om hur han störde sig på sin brors 

kompis. Senare var det att hans mormor och morfar dog sen till sist sa dem: ja det är för att det var 

mordbrand. Så, det är jättekonstiga saker som händer i den. Sen är den väldigt äcklig när de pratar 

om att det typ… kalla maskar 

Intervju 3. E3.  

 

Alltså, tiden hoppar jättemycket i kapitel. Först så står det typ på ena sidan dag 63 och sen på sidan 

efter så står det kanske dag 52. 

Intervju 3. E2.  

 

Ja, den är flummig typ. Man fattar inte för dem håller sig aldrig till ett ämne... Det är svårt att fatta 

vad den riktigt handlar om. 

Intervju 3. E2.  

 

Intervjun avslutas med att fråga eleverna hur de känner för att läsa inför nästa boksamtal. 

Svaren är likvärdiga mellan eleverna då de anser att boken är anledningen till att de inte är 
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motiverade att läsa. En annan anledning till att de inte är motiverade är att de ser 

boksamtalet som en läxa, något som måste göras. 

Alltså. Om det är en bra bok får jag ju mer intresse för att läsa vidare. Men annars brukar jag typ 

oftast lägga den åt sidan till sista dagen och bara: måste jag läsa den? Intervju 4. E1.  

 

Den här boken är inte den bästa boken känner jag. Alltså den är väldigt tråkig. 

Intervju 5. E1.  

 

Fortfarande en läxa för mig. 

Intervju 5. E1.  

 

6.7. Analys 

När vi har analyserat elevsvaren utifrån våra forskningsfrågor har vi tolkat resultatet utifrån 

fyra teman: inre motivation, yttre motivation, zone of proximal development och 

scaffolding. Genom att analysera datan utifrån våra teman upptäckte vi mönster som vi sen 

sorterade i tre olika grupper. Hur eleverna uppfattar vikten av diskussionen, bokens 

innehåll, variationen på boksamtalet. Nedan redovisar vi vårt analysresultat.  

6.7.1.    Hur eleverna uppfattar vikten av diskussionen 

Årskurs fyra upplever boksamtalet som en uppgift att göra för att de måste. När de 

diskuterar frågorna hamnar eleverna i en situation där de upplever att de kan ha rätt eller 

fel med att de svarar på slutna frågor. När deras tankar förändras kring en fråga om boken 

upplevs en rädsla över att deras egen tolkning av boken är fel. För eleverna upplevs 

boksamtalet som en läxa och frågorna inför det är enligt dem för lärarens skull. De drivs av 

en yttre motivation att göra frågorna för att få en bekräftelse av läraren att det eleverna har 

gjort är korrekt. 

Däremot anser eleverna att de frågor som är öppna är motiverande att fundera över och att 

diskutera om. Läraren är intresserad av vad eleverna har att säga och ser till att varje elevs 

röst blir hörd. 

Vi ser att läraren tidigare har låtit eleverna skriva egna frågor för att få inflytande på 

uppgiften och eleverna visar att de uppskattade detta upplägg. Att eleverna sen beskriver 

hur bokens innehåll inte är bra i båda årskurserna menar vi återigen visar på deras yttre 

motivation för boksamtalet. Att diskutera med varandra är det som de har en inre motivation 
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då de säger att det är här de utvecklas, både i läs- och skrivförståelse. Att de måste läsa 

boken är en uppgift de har fått från läraren som måste göras inför boksamtalet. Då eleverna 

uttrycker detta som ett tvång menar vi att det är en yttre motivation. 

Bland årskurs sex elever är diskussionen i boksamtalet det intressanta. De vill lära sig av 

varandra och höra varandras åsikter kring frågorna till kapitlet. Eleverna upplever 

scaffolding med de svar de ger på våra frågor kring vad de tycker om boksamtalet samt vad 

de anser vara syftet med att ha boksamtal. De förklarar hur de kan få höra andras perspektiv 

på olika frågor och att de då utvecklar läsförståelse. Då scaffolding innebär att ge en kamrat 

stöd för att kamraten sen ska klara en uppgift utan den hjälpen bidrar till att elevers 

läsförståelse ökar. Intervjun med årskurs sex lärare visar på detta då eleverna har visat 

utveckling med vilka svar de ger på frågorna. Från att ha svårt med att svara på frågor som 

rör innehållet till att tänka i flera led och koppla öppna frågor till egna livserfarenheter. Här 

ser vi alltså hur lärarens sätt att arbeta har visat progression för eleverna. Återigen vill vi 

synliggöra hur eleverna under vår undersökning visar att bokens innehåll inte är 

motiverande utan diskussionen är det som motiverar.  

6.7.2. Bokens innehåll 

I årskurs fyra har flera av eleverna läst boken tidigare och finner därför ingen inre 

motivation till att läsa en redan utläst bok. 

Det kommer också upp i årskurs sex att boken de läser nu inte är motiverande för eleverna. 

Den ligger inte i deras intresse på en innehållsnivå utifrån tema och vissa händelser i boken. 

Även på strukturnivå är den svår då den hoppar kronologiskt mellan olika kapitel och elever 

menar att det är problematiskt att hålla ordning på vad som händer. ZPD handlar om att 

elever står inför nästkommande utmaning i sin utveckling i detta fall med läsförståelse. Vi 

tolkar elevsvaren som att boken är ett steg för långt från deras proximala utvecklingszon.  

Gruppens lärare förklarar i intervjun att hen under läsåret försöker att nå ut till elevernas 

inre motivation att läsa med ett brett urval av böcker från olika genrer.   

Gemensamt i båda årskurserna är att det är läraren som väljer bok och eleverna anser att 

hen inte tar hänsyn till deras intresse. Som tidigare nämnt så upplever eleverna en viss 

motivation till när de har en egen påverkan på en uppgift. I detta fall har läraren all makt 

och eleverna uppfattar då boken som ett tvång att läsa. Läsning inför ett boksamtal drivs av 
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den yttre motivationen då läsningen upplevs som en läxa. Däremot upplever eleverna en 

inre motivation till att ha boksamtal och att diskutera innehållet med varandra. 

Undersökningen visar att scaffolding har en roll i boksamtal. Eleverna uttrycker 

diskussionen som en del som de finner lärorik med att höra andras åsikter. Undersökningen 

pekar här på hur elever lär sig av varandra med att de diskuterar frågorna och att läraren 

förklarar hur nivån på frågorna har förändrats med att de har kommit till sexan. De tycker 

också att denna del är rolig att genomföra.  

Då flera av eleverna i årskurs fyra redan har läst boken visar resultaten från intervjuerna att 

det är förbi deras proximala utvecklingszon. De finner inte den boken utmanande och boken 

känns då inte motiverande att läsa då de redan känner till innehållet. Boksamtalet blir då en 

uppgift som görs för lärarens skull.   

6.7.3. Variationen på boksamtalen 

Boksamtalet varieras inte i årskurserna utan har samma upplägg varje gång. Eleverna tycker 

att boksamtalet blir långtråkigt och detta tolkar vi som att motivationen inte alltid finns hos 

eleverna. Uppskattade moment som eleverna berättar om har varit att skriva frågor själva. 

I årskurs fyra har de också fått skriva veckans ord på whiteboard-tavlan och detta moment 

har uppskattats av dem för att det känns mer spännande.  

Hur läraren väljer att arbeta med boksamtal blir synligt med elevernas svar då eleverna 

förklararar att metoden för samtalet inte har förändrats under terminens gång. Lärarna i 

båda årskurserna använder boksamtalet som en avcheckning för att få syn på hur eleverna 

läser och deras läsförståelse. Användningen av en elevlista får eleverna att uppfatta samtalet 

som ett förhör mer än ett samtal, vilket visar på en yttre motivation då de gör det för att 

uppnå lärarens målsättning. 

Vår undersökning visar att elevernas uppfattning kring miljön under boksamtalet inte är 

stimulerande. Eleverna uttrycker rastlöshet genom att förklara att de behöver något att pilla 

på och att det tar lång tid. Observationen visar på att rummen eleverna befinner sig i inte 

ger någon inbjudande känsla för läsning under längre tid.  Här ser vi till det lyhördheten 

intill personalrummet, hårda stolar och andra distraherande föremål såsom spel och böcker 

till andra ämnen. De yttre omständigheterna kan då påverka elevernas inre motivation för 

boksamtalet. 
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7. Diskussion och slutsatser 

Vi kommer under detta avsnitt diskutera vårt analysresultat. Sedan kommer vi redovisa 

våra slutsatser och därefter förs en metoddiskussion. Vi avslutar uppsatsen med några väl 

valda slutord.  

7.1. Diskussion 

7.1.1. Val av bok 

Valet av bok har varit en ledande faktor till att eleverna inte har varit motiverade att läsa 

inför eller efter boksamtalet. Anledningarna till att boksamtalet inte varit motiverande beror 

på att eleverna inte anser att handlingen i boken varit intressant och att boken varit för svår 

att förstå. De anser inte heller att de har haft inflytande i valet av bok då de inte heller fått 

uttrycka vad de tycker om att läsa. Chambers (2015) menar att den som väljer bok utövar 

makt. Läraren bör därför låta eleverna välja samtalsbok ibland så att de känner att deras 

smak respekteras. Vi har i vår undersökning haft syftet att ta reda på om lärarens arbete 

med boksamtal påverkar elevernas motivation till att läsa vidare. Utifrån vårt resultat kan 

vi därför utifrån elevernas svar se att handlingen i boken har en stor påverkan på om 

eleverna anser sig vara motiverade att läsa mer eller inte.  

Eleverna uttryckte att de tyckte om själva boksamtalet som uppgift då de ansåg att det var 

intressant att diskutera frågorna med varandra. De uppskattade att få dela med sig av 

varandras tankar och lära sig hur de kan se samma bok genom flera olika synvinklar. Vi 

tänker här att om eleverna inte har en bok som intresserar dem påverkas hela diskussionen 

då den blir innehållsfattig. Eleverna får inget innehåll som rör deras intressen eller 

livserfarenheter. Läsningen inför boksamtalet blir inte heller motiverande om boken är för 

långt ifrån elevernas vardag och intresse. Därför blir uppgiften en yttre drivkraft, något som 

måste göras för lärarens skull. Marton (1995) hävdar i sina studier att det är omöjligt att 

lära sig från en text som man inte finner någon mening i. Eleverna i vår studie kände ingen 

mening i att läsa en bok med så obehaglig handling eller en bok som de redan läst sen 

tidigare. Widhe (2019) skriver att det är viktigt att texten når alla elever. Om hoppet mellan 

texten och elevens beredskap från tidigare läsning är för stort riskerar texten att bli sedd 

som obegriplig. Utifrån våra besök med elevgrupperna har vi i efterhand funderat kring om 
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läsningen endast är till för lärarens skull när det kommer till att bedöma eleverna, mer än 

att läraren ska få eleverna att finna den inre lusten att faktiskt vilja läsa.  

Elevgrupperna vi har besökt har haft goda och rika diskussioner när de väl har ett elevnära 

ämne att samtala om och undersökningen visar att det är oerhört viktigt att ta tillvara på 

boksamtalen. Vår undersökning visar också, precis som Edwards (2008) att läraren behöver 

ta sig tid att välja en bok som passar åldersgruppen som hen är i. Då tror vi, med all säkerhet, 

att diskussionen under boksamtalet bidrar till att eleverna känner sig motiverade att läsa 

vidare.  

Lärarna anser dock att det är svårt att ge elevinflytande i val av bok då klassuppsättningarna 

på biblioteket är det som styr vad de kan läsa. Vi tänker här att lärarna tar för givet att om 

det inte finns tillräckligt med böcker på biblioteket är det omöjligt att välja och läsa de 

böcker som eleverna eftertraktar. Istället för att fråga eleverna vad de tycker om att läsa 

använder de istället böcker som de arbetat med under tidigare år för att spara tid. Lärarna 

uttrycker att det trots allt är böcker som uppskattats under tidigare år. Att planera boksamtal 

är en tidskrävande uppgift men det är också en uppgift som får eleverna att öva på de 

förmågor och mål som kursplanen kräver, som exempelvis läsa och analysera skönlitteratur 

och andra texter för olika syften (Skolverket 2019) 

Läraren i årskurs sex berättade under intervjun att boken hen använde var en bok som 

kollegan arbetat med tidigare och hade färdiga frågor till med ett klart upplägg. Vi tänker 

att det är lätt för lärare att fastna i gamla vanor gällande att välja böcker samt att det är 

bekvämt att använda frågor som fungerat under tidigare år. Läraren menar att användning 

av tidigare material kan vara ett sätt som sparar tid i planering och genomförande då de har 

fler ämnen att planera inom. Däremot tänker vi att när läraren har genomfört boksamtalet 

utifrån samma upplägg flera gånger kan eleverna tappa lusten för samtalet då upplägget 

aldrig varieras. Vår undersökning visar att det är viktigt att lägga ner den extra 

planeringstiden för att få ett givande och varierande boksamtal som kan motivera eleverna 

i deras läsning. 

Vi tror, till skillnad från lärarna vi har intervjuat, att boksamtal kan vara ett arbetssätt som 

sparar tid för lärarna med bedömning. Istället för att sitta ner både innan för att planera och 

efteråt för att rätta elevernas läxböcker vinner de istället tid genom att ge en effektiv muntlig 

respons under boksamtalet. Jönsson och Balan (2014) skriver att en direkt respons är 
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effektiva i situationer där en uppgift ligger lite ovanför elevernas befintliga kapacitet. Om 

eleverna diskuterar ett ämne som de då finner komplicerat och är nästa steg i deras 

proximala utvecklingszon har läraren här ett tillfälle att ge direkt muntlig respons. Här kan 

diskuteras vidare med följdfrågor till eleven kring ämnen som rör elevens vardag. Ett 

exempel är från när vi observerade årskurs sex där läraren var bra på att ställa följdfrågor 

till eleverna som väckte intresse.  

En av lärarna berättade under intervjun att hen låtit eleverna använda sig av en hemsida där 

de fått möjligheten att välja vilka böcker de vill läsa på skärm. Eleverna tyckte inte om 

konceptet med att läsa en digital bok och därefter återgick läraren till att själv välja bok 

inför boksamtalet. Även här visar undersökningen en spricka i att läraren inte tagit reda på 

vad eleverna tycker om att läsa för bok när hen hade chansen. Istället återgår hen till den 

gamla rutinen att välja böcker som fungerat tidigare. Aspelin (2017) menar att en positiv 

lärare-elev-relation spelar en avgörande roll för elevers sociala utveckling, trivsel, 

välmående och motivation till lärande. Intresset för sina elever bidrar alltså till mer än att 

endast veta vilka böcker eleverna tycker om då det också skapar en god klassrumsmiljö. 

Om läraren inte känner till elevernas intresse påverkas atmosfären negativt i boksamtalet. 

Bristen på god atmosfär har visats i klassen där flera elever berättar att de trivs att vara i en 

mindre grupp. Anledningen att de vill vara i en mindre grupp är att inte hela klassen får 

reda på om de skulle svara fel. 

7.1.2. Form på frågor   

Att ha öppna frågor tycker flertalet av eleverna i båda årskurserna är det roligaste under 

boksamtalet. Eleverna berättade att de tyckte att det var lite mer utmanande att “få tänka 

till lite”. Eleverna har också fått skriva frågor själva som de sen har tagit upp och diskuterat 

under samtalet. Eleverna i årskurs fyra har haft mer slutna frågor då läraren antytt att 

eleverna inte har samma läsförståelse och förmåga att läsa som de har i årskurs sex. De har 

inte heller i årskurs f-3 på samma sätt mött texter som ska diskuteras i flera djupare led. Vi 

förstår lärarens upplägg av att ta reda på elevernas förkunskaper kring läsning då vi vet att 

det är en viktig del för att utveckla eleverna framåt. En annan tanke som slagit oss efter 

besök i årskurs fyra är att det gått fyra månader in på terminen och elevernas boksamtal ser 

fortfarande likadant ut. Undersökningen visar att eleverna behöver utmanas vidare för att 

utveckla sin läskompetens. Det gäller att läraren går ifrån sin bekvämlighetszon med förhör 
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och låter eleverna få mer inflytande och övergår till öppna frågor. När vi har träffat eleverna 

har de gärna samtalat med oss och berättat om deras skoldag. De har också varit intresserade 

av att veta mer om oss och om vår utbildning. Vi har fått uppfattningen om att eleverna 

tycker om att berätta och höra andras berättelser. Dessutom menar Chambers (2015) att 

samtal bör tränas på och är inte något som eleverna kan från början. Därför är det viktigt 

att eleverna får träna på att samtala och diskutera med varandra redan i tidig ålder så att de 

hinner utveckla den muntliga förmågan innan årskurs sex.  

En annan viktig del i boksamtalet är hur frågor ställs samt att innehållet i frågorna behöver 

vara efter elevernas befintliga kunskapsnivå. Återigen krävs det mycket planering av 

läraren inför ett boksamtal för att det ska utveckla elevernas läskunskap. Vi tänker också 

att om läraren tar hänsyn till elevernas intresse i frågorna kan eleverna lättare koppla deras 

erfarenheter mellan dem själva och karaktärerna i böckerna de läser. Då tänker vi att det 

kan bidra till en inre motivation att läsa vidare då varje elev får dela med sig av sina tankar, 

vilket de uttryckt har varit det roligaste och mest motiverande att göra i boksamtalet. Då 

främjar det också till alla elevers lust till ett livslångt lärande (Skolverket, 2019)  

Tankar vi har fått efter observationer och intervjuer är hur lärarens arbete med frågorna 

under boksamtalet hade kunnat varieras. Vi har både sett och hört av eleverna att de blir 

uttråkade av upplägget vilket bidrar till att de tappar koncentrationen. Som tidigare nämnt 

i vår kunskapsöversikt så menar läsforskaren Wells (1987) att om diskussionen ska bli så 

givande som möjligt krävs det att eleven och läraren för en dialog som berör eleven. Vi har 

sett i årskurs sex att läraren låter eleverna dra kopplingar mellan bokens handling och deras 

egna erfarenheter. Läraren visar också intresse genom att vara positiv och ställa följdfrågor. 

Däremot varieras inte upplägget av boksamtalet och det tror vi får eleverna att tröttna på 

uppgiften. Även Jönsson (2007) har forskat kring boksamtal och skriver att det är när 

läraren varierar läsningen med boksamtal, läsloggar, dramatiseringar och visualiseringar 

som eleverna utvecklar deras sätt att samtala om innehållet i böckerna. Ett moment som har 

varit uppskattat bland eleverna i årskurs fyra har varit att skriva orden från läxförhöret på 

tavlan. Denna variation är ett av flera olika sätt att variera upplägget på boksamtalet och 

kan bidra till mer energi och motivation då eleverna blir mer aktiva under diskussionens 

gång. Andra faktorer vi kan tänka oss ge goda effekter är användningen av de digitala 

verktyg som finns i dagens klassrum. Det finns många sätt att variera upplägget på 

boksamtalen, det gäller bara att läraren tar sig tid för att planera det. Att variera upplägget 
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och låta eleverna få komma med förslag tror vi kan hjälpa eleverna att ändra på den negativa 

uppfattningen kring boksamtalets struktur.  

7.1.3. Läsmiljö 

Diskussionen i boksamtalet var i båda klasserna en dialog mellan lärare och elev. Jönsson 

(2007) menar att lärarens roll i ett samtal ska fungera som en stödperson vars främsta 

uppgift är att vara en samarbetspartner som inte värderar elevernas arbete. Vi har observerat 

under boksamtalets gång att lärarens främsta uppgift har varit att se till eleverna har gjort 

sin läxa. Det är förståeligt att läraren vill ha koll på att eleverna läser i boken men problemet 

vi ser med lärarens användande av elevlistan är hur atmosfären i boksamtalet förändras till 

ett förhör mer än en öppen diskussion eleverna emellan. Elevlistan bidrar till att eleverna 

sitter på sin vakt, förbereder sig genom att läsa sina svar, väntar på att läraren ropar upp 

deras namn för att sedan läsa och se efter lärarens godkännande ansiktsuttryck. Återigen 

ser vi på det som Chambers (2015) skriver om att läraren får en roll som “den vetande” och 

blir en negativ auktoritet under boksamtalet. Vi tänker att om läraren istället inleder 

boksamtalet med att låta eleverna diskutera kring de frågor som varit intressanta eller som 

de har funderingar kring, inbjuder hen till samverkan mellan sig själv och eleverna.  

Något vi reflekterat över efter våra observationer är hur rummen eleverna befunnit sig i 

under boksamtalen inte uppmuntrat till läsning. Chambers (2015) skriver att de yttre 

förutsättningarna (omgivningen vi läser i) kan påverka den inre förutsättningen (våra 

förväntningar på vår egen läsning). Läraren måste se till de yttre förutsättningarna för att få 

ett så bra boksamtal som möjligt. Att se till de yttre förutsättningarna menar vi, precis som 

Chambers att om eleverna sitter obekvämt och i en miljö som inte skyltar med böcker 

påverkas elevernas läslust negativt. Eleverna har endast haft tillgång till de böcker de har 

haft framför sig. Eleverna har suttit på stolar, i ett grupprum intill ett lärarrum där väggen 

är tunn och röster har hörts igenom. Vi tänker att ett isolerat rum med bekväma stolar och 

utan röster som hörs in kan bidra till ett bättre läsklimat och har större möjlighet att bidra 

till elevers läslust. 

. 
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7.2. Slutsats 

Av vår studie har vi nått flera slutsatser som visar att eleverna anser sig vara omotiverade 

till att läsa vidare efter boksamtalet på grund av lärarens arbetssätt med boksamtal.  

En anledning till att eleverna inte är motiverade är att lärarens upplägg av boksamtalet 

känns som en läxa för eleverna då de uttrycker att upplägget i båda klasserna upplevs som 

ett förhör. Lärarna har inte haft någon variation på boksamtalen utan fortsatt under terminen 

i en bestämd ordning. Eleverna berättar om hur de tror att de läser för lärarens skull och att 

läraren då ska observera deras kunskaper. Lärarna har en bekvämlighet att utgå från bekant 

material och metod på boksamtal. Eleverna förklarar att detta upplägg inte är varierande   

och uppfattas därför som att det inte är motiverande. Vår slutsats är alltså att eleverna inte 

anser sig vara motiverade att läsa vidare efter ett boksamtal utifrån den formen läraren har 

använt.   

En annan anledning till att de inte är motiverade är att elevernas intresse i handling av bok 

förbises av läraren och de får inte heller vara med och påverka valet av bok. I klasserna vi 

har sett i vår undersökning har eleverna uttryckt att de redan har läst boken. De har också 

gett tips om böcker samt genre de tycker om att läsa men läraren har förbisett deras 

önskemål. I stället för att läraren ger eleverna inflytande i val av bok har läraren valt bok 

utifrån bibliotekets utbud. Lärarens tillvägagångssätt gör att eleverna inte är motiverade att 

läsa vidare inför nästa boksamtal.  

Eleverna i årskurs fyra uttrycker sig vara omotiverade till boksamtalet då frågorna inte 

anses vara utmanande. Läraren utformar frågorna endast utifrån bokens handling vilket gör 

att diskussionen inte kan kopplas till elevernas egna erfarenheter. Eleverna i årskurs sex 

uttrycker att diskussionen med öppna frågor som rör deras egna erfarenheter är det som är 

motiverande i boksamtalet. Därför är vår slutsats att lärarens arbete med val av frågor inför 

boksamtalet behöver vara nära elevernas erfarenheter.  

Läsmiljön runt omkring eleverna gör de omotiverade under boksamtalet. Miljön är 

ytterligare en aspekt som inte tas tillvara på av lärarna då det för eleverna är en obekväm 

miljö utan böcker eller sköna stolar. Den obekväma miljön påverkar elevernas motivation 

till läsning negativt. Det har avspeglats i elevernas svar med att det är lång tid att sitta stilla 

och att det kan bli långtråkigt. Här kan alltså variationen på samtalen ha en påverkan på 

elevernas inre motivation då undersökningen visar att läraren behöver lägga upp 
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boksamtalet på olika sätt. Därför är det viktigt att läraren lyssnar efter hur elever vill 

genomföra samtalet bredvid deras önskemål om vad för bok de vill läsa.  

7.3. Metoddiskussion 

Vår tanke från början var att genomföra en fokusgruppintervju. Resultatet av den första 

fokusgruppsintervjun blev inte som vi önskat, då det inte blev några rika diskussioner 

eleverna emellan. Detta kan bero på elevernas unga ålder och vana vid att föra egna samtal. 

Istället valde vi att genomföra semistrukturerade intervjuer då vi fick en större kontroll att 

undersöka det vi var ute efter. 

En annan tanke som är värt att diskuteras är lärarens indelning av grupper inför vår intervju 

med eleverna. Grupperna i årskurs sex var indelade i tjejer respektive killar. Det är möjligt 

att könsindelningen har påverkat vad eleverna svarat i de olika grupperna då de velat svara 

liknande som sina vänner. Däremot ser vi inte att könsindelningen haft en stor påverkan på 

vårt resultat av vår undersökning då båda grupperna svarat lika på intervjufrågorna. Vi 

menar att det kan med lika stor sannolikhet blivit samma svar om grupperna varit blandade 

av båda könen. 

Vi är medvetna om att det är en brist i undersökningen att vi endast har besökt en skola och 

kan därför inte generalisera vårt resultat. Vår önskan hade varit att besöka fler skolor och 

klasser som arbetar med boksamtal med olika upplägg. Då hade vi kunnat se om 

motivationen till att läsa vidare hade varit annorlunda än vad vårt resultat visar.  

7.4. Slutord 

Avslutningsvis tänker vi att det är viktigt att vi som framtida lärare har våra elever i fokus 

när vi planerar boksamtal. Det är också viktigt att vi låter dem vara med och bestämma bok 

för att de ska motiveras till vidare läsning efter boksamtalet. Då vi upplevt en stor entusiasm 

för boksamtal hos både elever och lärare hoppas vi att fler lärare tar sig an utmaningen att 

använda det i sin undervisning. Det är också viktigt att vi låter eleverna få mer inflytande i 

diskussionen då vi vet att elevinflytande är en bidragande faktor till deras inre motivation 

för en uppgift.  
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Bilaga 2 

Till vårdnadshavare för elev i åk 4, X skola, X kommun. 

Hej!  

Vi heter Charlie Billvik och Emelie Malmberg och studerar till grundskolelärare årskurs 

4-6 på Högskolan Kristianstad. Vi är intresserade av elevernas tankar kring arbete med 

boksamtal.  Syftet med forskningen är att se hur elever anser att boksamtalet är 

motiverande för deras läsning. Nu under ett par veckor kommer vi delta under klassens 

boksamtal. 

X och X har sagt ja till att vi deltar i vårt forskningsprojekt genom att låta oss vara 

närvarande i undervisningen. Eftersom ditt barn är under 15 år behöver vi 

vårdnadshavarnas samtycke för att delta i en undersökning. Vi har redan träffat eleverna 

och informerat och de har själva fått svara på om de vill vara med eller ej.   

Efter samtalet kommer vi intervjua eleverna gruppvis. Intervjuerna kommer att spelas in. 

Ljudklippen kommer endast användas av oss som forskare och dem kommer att sparas 

på ett usb-minne och arkiveras på ett rättssäkert sätt.  

Elevens deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas.  

Vår förhoppning är att ni vill ge ert samtycke och vi är tacksamma om ni skriver under 

denna samtyckesblankett och lämnar till klasslärare så snabbt som möjligt, senast 28/11.  

Ni är välkomna att höra av er om ni har frågor. 

Vänliga hälsningar, 

Charlie Billvik Emelie Malmberg 

Charlie.billvik0007@stud.hkr.se Emelie.malmberg0066@stud.hkr.se 

 

             Ja, mitt barn får delta i undersökningen 

 

             Nej, mitt barn får inte delta i undersökningen   

 

mailto:Charlie.billvik0007@stud.hkr.se
mailto:Emelie.malmberg0066@stud.hkr.se
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Vårdnadshavares underskrift: _______________________ 

 Datum:_____________ 

 

Vårdnadshavares underskrift: _______________________ 

 Datum: ______________ 
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Till vårdnadshavare för elev i åk 6, X skola, X kommun. 

Hej!  

Vi heter Charlie Billvik och Emelie Malmberg och studerar till grundskolelärare årskurs 

4-6 på Högskolan Kristianstad. Vi är intresserade av elevernas tankar kring arbete med 

boksamtal.  Syftet med forskningen är att se hur elever anser att boksamtalet är 

motiverande för deras läsning. Nu under ett par veckor kommer vi delta under klassens 

boksamtal. 

X och X har sagt ja till att vi deltar i vårt forskningsprojekt genom att låta oss vara 

närvarande i undervisningen. Eftersom ditt barn är under 15 år behöver vi 

vårdnadshavarnas samtycke för att delta i en undersökning. Vi har redan träffat eleverna 

och informerat och de har själva fått svara på om de vill vara med eller ej.   

Efter samtalet kommer vi intervjua eleverna gruppvis. Intervjuerna kommer att spelas in. 

Ljudklippen kommer endast användas av oss som forskare och dem kommer att sparas 

på ett usb-minne och arkiveras på ett rättssäkert sätt.  

Elevens deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas.  

Vår förhoppning är att ni vill ge ert samtycke och vi är tacksamma om ni skriver under 

denna samtyckesblankett och lämnar till klasslärare så snabbt som möjligt, senast 28/11.  

Ni är välkomna att höra av er om ni har frågor. 

Vänliga hälsningar, 

Charlie Billvik Emelie Malmberg 

Charlie.billvik0007@stud.hkr.se Emelie.malmberg0066@stud.hkr.se 

 

             Ja, mitt barn får delta i undersökningen 

 

             Nej, mitt barn får inte delta i undersökningen   

 

Vårdnadshavares underskrift: _______________________ 

 Datum:_____________ 

mailto:Charlie.billvik0007@stud.hkr.se
mailto:Emelie.malmberg0066@stud.hkr.se
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Vårdnadshavares underskrift: _______________________ 

 Datum: ______________ 

 


