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Denna litteraturstudie handlar om hur boksamtal påverkar elevers språkutveckling, både positivt och 

negativt. Litteraturstudien grundar sig på 11 vetenskapliga artiklar från år 1993 – 2015. Artiklarna har 

analyserats och valts ut utifrån våra kriterier. Frågeställningarna som studien grundar sig på är:  

• Vad säger forskning om elevers möjlighet till språkutveckling i samband med boksamtal i 

undervisningen? 

•  Vad säger forskning om hur lärare bidrar till språkutveckling hos elever i samband med 

boksamtal? 

•  Vad säger forskning om hur elevers språkutveckling påverkas i samspel med andra?  

 

Den teori som nämns i studien är det sociokulturella perspektivet eftersom perspektivet är 

grundläggande för elevers språkutveckling. Det som menas är att elever utvecklas tillsammans med 

andra i en social miljö. Genom att få möjlighet i undervisningen till att delta i boksamtal utvecklar elever 

sitt språk tillsammans med andra. Elever utvidgas i sitt lärande och får en djupare förmåga att kunna 

uttrycka sig genom samtalet.  

 

Resultatet synliggör att elever utvecklar språket när de får använda det på ett flitigt och kontinuerligt 

sätt under boksamtal och tillsammans med andra. Samtalen ska vara anpassade och strukturerade så att 

utveckling sker bland elever. Dock förekommer det att elever inte får tid till att samtala om böcker och 

detta påverkar elever negativt. Klassrummen saknar böcker som fångar elevers intressen och detta bidrar 

till att elevers motivation till samtal sjunker. I stort sett är lärare avgörande för hur elever får möjlighet 

till att utveckla sitt språk i samband med boksamtal. 
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1. Inledning  

I denna litteraturstudie har vi valt att analysera vad vetenskaplig forskning säger om hur 

boksamtal kan påverka elevers språkutveckling i svenskundervisningen. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi sett att det är vanligt med högläsning i klassrummet 

och vi vill få en djupare bild av hur elever får möjlighet till att utveckla språket. Eftersom 

vi har upplevt att boksamtal inte uppmärksammas i klassrummet vill vi analysera hur lärare 

ger elever möjlighet till fortsatt språkutveckling i samband med boksamtal. Vi kommer 

även att undersöka hur elevers språkutveckling påverkas i samspel med andra.  

  

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 under ”tala, lyssna 

och samtala” står det att elever ska kunna lyssna på olika texter som de sedan ska 

återberätta i interaktion med andra elever. Under en av förmågorna under svenskämnet står 

det att elever ska kunna formulera sig i både tal och skrift. Med detta avses att de ska kunna 

kommunicera med andra både muntligt och skriftligt (Skolverket, 2017a, s. 252–253). Vi 

kommer att fokusera på den muntliga delen eftersom det är den delen som används av både 

lärare och elever under boksamtal.  

 

Bergöö, (2009, s. 18) Schmidt och Grönte (2015, s. 1) beskriver att elever utvecklar sin 

språkförmåga i samspel med andra. Bergöö (2009, s. 24) menar att lärare har ett ansvar för 

elevers språkutveckling genom att bearbeta texter via samtal. På de skolor vi genomförde 

vår verksamhetsförlagda utbildning skedde inte denna interaktion mellan lärare och elever. 

Pedagogen Stensson (2006, s. 37) menar att man kontinuerligt ska arbeta med boksamtal i 

klassrummet för att elever ska utveckla sitt språk.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att granska hur forskare menar att elever utvecklar sitt 

språk i samband med boksamtal. Detta syfte vill vi uppfylla genom att besvara följande 

frågor: 

• Vad säger forskning om elevers möjlighet till språkutveckling i samband med 

boksamtal i undervisningen? 

•  Vad säger forskning om hur lärare bidrar till språkutveckling hos elever i samband 

med boksamtal? 

•  Vad säger forskning om hur elevers språkutveckling påverkas i samspel med 

andra?  
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3. Bakgrund  

I bakgrunden kommer vi att presentera fem områden: styrdokument, sociokulturellt 

perspektiv, språkutveckling, boksamtal och högläsning, för att läsaren ska få en grundlig 

förståelse för litteraturstudiens syfte.  

 

3.1. Styrdokument 

Skolan är en mötesplats där elever och lärare samspelar socialt därför ska de utveckla sin 

förmåga att ta hänsyn till varandras åsikter och förutsättningar (Skolverket, 2017a, s. 7). 

Skolan ska vara en trygg plats för att elever ska kunna framföra sina åsikter och tankesätt 

(Skolverket, 2017a, s. 8–9). Undervisningen ska syfta till att elever ska få fortsatt 

språkutveckling genom att samtala med andra och få förtroende till sin språkliga förmåga 

(Skolverket, 2017b, s. 12). Skolverket: 

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera 

och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, 

uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och 

tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att 

kunna förstå̊ och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts (Skolverket, 2017a, 

s. 252).  

 

3.2.  Sociokulturellt perspektiv  

Enligt Dysthe (2003) är sociokulturellt perspektiv grundläggande eftersom det är bland 

annat genom interaktion och samarbete som människan lär sig. Hela studien grundar sig i 

ett sociokulturellt perspektiv där det handlar om att tillsammans med andra utveckla sitt 

språk. I undervisningen får elever med hjälp av boksamtal möjlighet att tillsammans med 

lärare och andra elever utveckla förmågan att uttrycka sig på olika sätt. Det forskaren 

menar är att det inte finns en klar sociokulturell inlärningsteori. Det handlar om ett 

varierande sätt att komma nära lärande i stöd och tillsammans med andra. Begreppet 

flerstämmighet får elever tillsammans med andra möta och är ett viktigt begrepp för 

lärande. Detta innebär att elever får en utvidgad förståelse för ämnet och kan på olika sätt 

uttrycka sig. Varje elev får säga sin förståelse och detta bidrar till att eleven går vidare ett 

steg i utvecklingen. Skulle eleven jobba själv skulle förståelsen vara avgränsad och 

bristande (s. 325–326).  
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3.3. Språkutveckling 

Westlund (2015) skriver om att den svenska skolan har fått kritik för att elever arbetar 

mycket individuellt. Det som menas är att samspel med andra saknas i undervisningen och 

det är genom samspel som ett lärande sker. Hon menar att elever behöver samtala om olika 

texter tillsammans med andra så språket kommer till användning (s. 2). Elever utvecklar 

sina språkkunskaper via muntligt berättande genom att möta nya ord och andra elevers sätt 

att tänka. Föreställningsvärlden utvecklas genom dessa faktorer då elever får skapa en bild 

av det lästa och fantisera. Föreställningsvärlden är den värld elever skapar genom sina inre 

bilder av den berättande texten (Stensson, 2006, s. 102–103).  

 

Jönsson (2009, s. 15) nämner att elevers språkutveckling sker tillsammans med andra 

människor i olika sociala samspel. Språkutvecklingen sker kring saker som intresserar och 

engagerar elever. De måste känna en sorts glädje i det som görs för att uppleva att 

språkutvecklingen är meningsfull. Elever ska även känna hopp när deras språkutveckling 

går framåt. Dessa känslor tillsammans spelar roll när elever känner att de har bemästrat 

lärsituationen.  

 

Genom att elever får använda sig av muntligt berättande tillsammans med andra skapas en 

förståelse för språket, språkbruket och stoffet. Detta leder till motiverade elever där 

språkutvecklingen hos elever utvidgas. Språkutveckling sker då elever med hjälp av sitt tal 

får testa, granska och utveckla sina tankar. Det finns två faktorer inom samtal, att tala och 

lyssna. När elever deltar i samtal får de möjlighet att utveckla och ge feedback på vad som 

sägs genom att ha lyssnat på mottagaren. För att elever ska få en djup förståelse av det lästa 

är samtal en väg. Elever är olika långt i sitt språk och de får genom högläsning delta i 

diskussioner på olika sätt för att utöka språket. Genom boksamtalet utvecklas ordförrådet 

tillsammans bland elever eftersom de undersöker gemensamt och går igenom berättelsen 

gemensamt. Denna del är viktig för att alla elever ska få möjlighet att uttrycka sig och lära 

sig nya saker. De elever som inte har erfarenhet av att samtala får möjlighet till detta genom 

boksamtal och i dessa samtal utvecklar de språket (Stensson, 2006, s. 130; Schmidt & 

Grönte, 2015, s. 1–2). Stensson (2006, s. 134) nämner att boksamtal är en faktor till 

språkutvecklingen men tar även upp de brister som framgår under boksamtalet. Under 

samtalets gång möter man elever som inte vill komma till tals. Det förekommer att elever 
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inte vill prata under ett boksamtal och hellre väljer att skriva ner det som ska sägas på ett 

papper.  

 

En vanlig slutsats bland forskare i språkutveckling är att elever som får samtala om text 

djupgående utvecklar sitt ordförråd. Med detta menas att elever får använda orden och får 

förståelse för ordens betydelse (Stensson, 2006, s. 102; Westlund, 2015, s. 3). Schmidt 

(2015, s. 8) håller också med om detta och anser att kommunikation och förståelse hänger 

samman när elever får använda språket utvecklas de och lärande sker.  

 

3.4. Boksamtal 

Stensson (2006) menar att skolor vill hänga med i de pedagogiska “modevågorna” och då 

kan det bli för krävande att hänga med i allt som sägs och görs. Mycket ska hinnas med på 

kort tid och då prioriterar man ingen tid till att läsa, samtala och reflektera. Genom 

boksamtal får elever möjlighet till att utveckla och använda språket. Språket är en viktig 

del och när elever får använda språket i praktiken bygger de upp sitt egna språk (s. 20, 36).  

 

Att lärare stannar upp och ställer öppna frågor för elever under ett högläsningstillfälle ger 

elever en chans att kunna reflektera och tala om textens innehåll. Frågorna kan vara: Vad 

tänker ni nu? Vad tror ni kommer att hända? Lärare ska se till att alla elever får komma till 

tals, och för att alla ska få möjlighet till det kan man först låta elever prata i par. Parsamtal 

leder till att elever delar sina erfarenheter och tankar med varandra i vad som blir ett 

reflekterande samtal. Ett längre samtal skapas när alla grupper får dela med sig av sina 

tankar i helklass (Stensson, 2006, s. 41–42). Boksamtalet med elever ska ske under 

läsningens gång men även när lärar har läst klart boken för att få en helhetsreflektion om 

innehållet (Stensson, 2006, s. 123). När elever interagerar med varandra under samtal 

bidrar det till att de får dra egna slutsatser (Schmidt, 2015, s. 8). För att språket ska kunna 

utvecklas bör elever få samtala med andra om det lästa och det är ett stöd som elever måste 

få. Samtalet bidrar till att elever får möjlighet att koppla till sina egna upplevelser och 

erfarenheter. Genom att samtala får elever ta del av andra perspektiv och ta hänsyn till 

dessa (Liberg, 2007, s. 29).  

 

Enligt Bergöö (2009) ska elever få möjlighet att samtala om sin vardag. Detta skapar en 

gemenskap i klassen och elever får tillfälle att dela med sig, utvidga och utveckla sin 
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förståelse (s. 18). När elever får många berättelser berättade för sig bygger de upp sin 

språkutveckling. Elever bygger sin egen förståelse för berättelser som blir upplästa. När 

man ofta har högläsning av berättelser för barn får barnen en bättre insikt i berättelsens 

struktur samt vilka händelser som finns med. Elever som lyssnar på berättelser skapar sina 

egna berättelser genom sina föreställningsvärldar (Fast, 2008, s. 86–87).  

 

3.5. Högläsning 

Många lärare anser inte att högläsning är ett skolarbete och ägnar sig åt högläsning när det 

finns tid över (Stensson, 2006, s. 120). Det Stensson (2006) menar är att grunden i hela 

undervisningen är att högläsning och samtal inte ska ses som ett upplägg man ägnar tid åt 

ibland (s. 37). Dock menar Chambers (2011) att högläsning bör inte endast begränsas till 

de yngre skolåren utan högläsningen gynnar alla elever under alla skolåren (s. 51). När 

elever lyssnar utvecklas den delen av hjärnan som tar emot ljud medan deras två andra 

delar fortsätter att utveckla förmågan att utöka ordförråd och meningsbyggnad. Högläsning 

för elever bidrar till att öka deras språkutveckling (Chambers, 2011, s. 62). Pedagogerna 

(Chambers, 2011, s. 56 & Westlund, 2015, s. 4) är eniga om att högläsning bidrar till en 

gemenskap bland lyssnarna och de delar sina erfarenheter tillsammans.  

 

För att få med sig alla elever i högläsningen ska man kunna se de svårigheter som finns 

samt metoder för att lösa dessa svårigheter. Det kan uppstå svårigheter för lärare under 

läsningens gång eftersom lärare inte har någon aning om vad boken handlar om och den 

kan vara olämplig för elever. Forskarna menar att lärare aldrig ska läsa en bok för elever 

om lärare själv inte läst den valda boken innan (Stensson, 2006, s. 47; Chambers, 2011, s. 

58). Lärares uppgift är att hålla sig till metoder för att utveckla elevers förmåga att förstå, 

tänka och tolka (Stensson, 2006, s. 19). Det Stensson menar är att det blir svårt för lärare 

att få sin röst hörd bland elever och istället ägnar lärare tid till att få ordning på klassen och 

få dem att hänga med på det som ska göras. Enligt Stensson (2006, s. 48) är svårigheterna 

för elever att tala inför andra. I samtalen är det oftast flickor som är tysta och pojkar som 

tar över diskussionen. En metod att arbeta med för att få alla elever delaktiga i klassrummet 

är att lärare innan själva högläsningen har pratat med elever om vad det innebär att vara 

med i ett samtal. Det är viktigt att elever känner till att alla har rätt att säga vad de tycker 

och att man lyssnar på den som har ordet. 
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Enligt Stensson (2006) är elever under högläsningsstunden aktiva deltagare som omtolkar 

och omskapar den berättande texten. Högläsning är ett tillfälle för att de ska lära sig att 

reflektera över innehållet och skapa en egen tolkning (s. 120). När elever får möjlighet att 

lyssna på en högläsning blir de bekanta med innehållet och inte texten på pappret 

(Chambers, 2011, s. 52).  Elever som deltar i olika läs- och skrivsammanhang i samspel 

med andra får en bättre språkutveckling samt bredare kunskaper (Liberg, 2007, s. 29).  
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4. Metod 

Informationssökning  

Vi började vår informationssökning med att välja ut sökord som passar in under vårt ämne. 

De sökord som vi valde ut till sökningen var: boksamtal, högläsning och språkutveckling. 

Genom att utvidga vår sökning använde vi även engelska sökord för att få fram 

internationell forskning. Våra engelska sökord var: booktalk, read aloud, language 

development, school och primary school.  

 

Söktjänster som användes för att få fram lämplig information var: JSTOR, Taylor & 

Francis, PRIMO, Google scholar, DIVA: digitala vetenskapliga arkivet, Swepub och 

ERIC: Education Resources Information Center. I Jönköping Universitys 

högskolebiblioteks katalog PRIMO sökte vi för att se vad som fanns inom vårt område. I 

PRIMO fick vi upp avhandlingar, böcker och vetenskapliga artiklar. I ERIC sökte vi på 

vetenskapliga artiklar på engelska och det är en databas som vi tyckte hade relevant 

resultat. Vi behövde inte redigera våra sökord eftersom det kom fram en hel del inom 

området men vi fick lägga till ordet primary school för att få en avancerad och begränsad 

sökning. SwePub användes för att få fram svenska vetenskapliga artiklar och avhandlingar. 

Vi fann främst texter i JSTOR, Taylor & Francis, ERIC och Swepub medan Google Scholar 

och DIVA: digitala vetenskapliga arkivet gav begränsat resultat till de svenska sökorden. 

 

4.1. Kriterier  

De kriterier vi har är hur forskning behandlar högläsning i samband med boksamtal och 

hur boksamtal påverkar elevers språkutveckling. Första kriteriet handlar om hur forskning 

behandlar hur elever påverkas av högläsningens effekter i samband med boksamtal. Andra 

kriteriet handlar om hur forskning behandlar hur elever utvecklar sin språkutveckling med 

boksamtal som strategi.  

 

4.2. Urval 

I urvalet kommer vi att skriva om några sökningar som gav relevant resultat av material 

till vår litteraturstudie. 
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Vår sökning inleddes med databasen ERIC där vi använde oss av sökorden read aloud 

AND book talk och detta gav 23 träffar. Vi begränsade resultatet genom att använda 

funktionerna peer reviewed och academic journal i sökningen vilket gav 8 träffar. Vi 

bestämde oss för att lägga till ännu två sökord, language development för att utöka vår 

sökning ännu mer. När vi sökte på det här sättet fick vi 4169 träffar men avgränsade 

sökningen genom att använda funktionerna academic journal, peer reviewed och reading 

teacher vilket gav oss 142 träffar. Under sökningens gång kom vi på att ta bort sökordet 

read aloud och lägga till preschool och sökte på: preschool AND book talk AND language 

development vilket gav 4 träffar. Därefter användes funktionerna academic journal och 

peer reviewed som gav oss 2 träffar. Vi hittade ytterligare fyra forskningsartiklar i 

söktjänsterna Taylor & Francis och JSTOR med hjälp av dessa engelska sökord: booktalk, 

language development, school och read aloud.  

 

På SwePub ville vi få fram svenskt material och sökte först på sökordet boksamtal som 

gav 14 träffar. Här begränsande vi sökningen genom att kryssa i rutan för att få fram 

doktorsavhandlingar och fick 1 träff. Vi fortsatte med att söka på ordet boksamtal men 

ville nu få fram relevanta böcker för ämnet och kryssade i rutan för bok istället och vi fick 

fram 3 träffar. Följande tabell visar några exempel på hur vi har funnit relevanta artiklar:  

 

Söktjänst Sökord Antal 

träffar  

Begränsning Antal 

träffar 

Titel 

ERIC read aloud 

AND book 

talk 

23 Academic journal, 

peer reviewed 

8 ReReading and 

talking about 

books: a critical 

foundation for 

intervention  

ERIC read aloud 

AND book 

talk AND 

language 

development 

4169 Academic journal, 

peer reviewed, 

reading teacher  

142 What next in the 

read- aloud battle? 
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ERIC preschool 

AND book 

talk AND 

language 

development 

4 Academic journal, 

peer reviewed 

2 Language 

Development 

Subcontexts in 

Head Start 

Classrooms: 

Distinctive 

Patterns of 

Teacher Talk 

During Free Play, 

Mealtime, and 

Book Reading  

SwePub boksamtal 14 doktorsavhandling 1 Litteraturarbetets 

möjligheter: En 

studie av barns 

läsning i årskurs 

F-3 

Taylor & 

Francis 

“Book talk” 

AND 

”Language 

development” 

27 Education 18 Do preschool 

teachers consider 

inferences for 

book discussions?  

JSTOR “Book talk” 

“language 

development”  

6 Education 6 Designing 

Conversation: 

Book Discussions 

in a Primary 

Inclusion 

Classroom 

 

4.3. Materialanalys  

Genom en noggrann undersökning av det sökta materialet har vi använt det relevanta 

innehållet för att få svar på kriterierna. Litteraturstudien innefattar resultat från 

vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Vårt fokus var att granska och hitta likheter och 

skillnader i de olika sökta materialen. Vi har fått fram 11 artiklar som kommer att 

presenteras i resultatdelen. 
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Syftet och frågeställningarna var i fokus för att hitta relevant material. När vi analyserade 

materialet undersöktes innehållet som berörde boksamtal och dess effekter. De perspektiv 

som materialet innefattar handlar om boksamtalets påverkan på elevers språkutveckling. 

Likheter som hittades var hur lärare utför undervisningen av boksamtal för att elever ska 

få möjlighet till språkutveckling. Materialet analyserade även för- och nackdelar av 

boksamtalets inverkan på elever. Språkutvecklingens positiva sidor framkom tydligt i 

artiklarna men en artikel hade en åsikt som skiljde sig från de övriga artiklarna. I följande 

tabell presenteras litteraturstudiens 11 vetenskapliga artiklar:  

 

Titel Författare År Publikationstyp 

Using Classroom Talk to Create 

Coumminity and Learning 

Joan Kernan Cone  1993 Artikel 

Booktalk Dilemmas: Teacher´s 

organisation of pupil´s reading  

Katarina Eriksson 2002 Artikel 

Designing Conversation: Book 

Discussions in a Primary 

Inclusion Classroom  

Ruth. A. Wiebe Berry 

& Carol Sue Englert  

2005 Artikel 

Language Development 

Subcontexts in Head Start 

Classrooms: Distinctive Patterns 

of Teacher Talk During Free 

Play, Mealtime, and Book 

Reading  

Scott D. Gest, Rebecca 

Holland-Coviello, 

Janet A. Welsh, 

Deborah L. Eicher- 

Catt & Sukhdeep Gill  

 

2006 Artikel 

Litteraturarbetets möjligheter: En 

studie av barns 

läsning i årskurs F-3 

Karin Jönsson 2007 Doktorsavhandling  

Do preschool teachers consider 

inferences for book discussions? 

Esther Y. Scheiner & 

Chaya Gorsetman 

2009 Artikel 

Reading and Talking 

about Books: A Critical 

Foundation for Intervention 

Cheryl L. Wozniak 2011 Artikel 
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Samtalets möjligheter - Om 

litteratursamtal och 

litteraturreception i skolan  

Michael Tengberg 2011 Doktorsavhandling 

Talking About Books With 

Young Children: Analyzing the 

Discursive Nature of One-to-One 

Booktalks  

Xenia Hadjioannou & 

Eleni Loizou 

2011 Artikel 

What next in the 

read-aloud battle? Win or Lose? 

Mem Fox 2013 Artikel 

Examining booktalks to shed 

light on authentic classroom 

discussion 

Xenia Hadjioannou & 

Jane S. Townsend  

2015 Artikel  
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5. Resultat 

Följande citat har valts ut för att introducera resultat delen. Citatet beskriver boksamtalets 

viktiga aspekter.  

We don’t know what we think about a book until 

we’ve talked about it. (Eriksson, 2002, sid. 39)  

 

I den här delen kommer vi presentera fyra områden utifrån vårt undersökta material. 

Områden som presenteras är hur boksamtal kan användas i undervisningen, hur lärarens 

roll i boksamtalet framgår, elevers möjlighet till språkutveckling via boksamtal samt hur 

forskare framlägger det kritiska perspektivet om boksamtal.  

 

5.1. Boksamtal i undervisningen  

Kernan Cone (1993, s. 31) ser på kommunikation i klassrummet som två roller. Den första 

rollen är den sociala rollen och handlar om elevers bekvämlighet. Elever ska känna sig 

trygga med att dela med sig av sina tankar. Den andra rollen utgår från den akademiska 

rollen och handlar om att ett lärande sker mellan elever. Boksamtal i undervisningen utgår 

inte endast från dessa två roller. Tengberg (2011, s. 155) skriver om två grundläggande 

samtalsmodeller som lärare använder sig av under ett boksamtal. Modellerna som 

Tengberg skriver om är recitationsmodellen och diskussionsmodellen. 

Recitationsmodellen handlar om frågor som har förutbestämda svar medan 

diskussionsmodellen handlar om öppna frågor där inget förutbestämt svar finns. Det 

Jönsson (2007, s. 155) menar är att det är lärare som ansvarar för frågorna och avgör för 

hur samtalet med elever ska utvecklas. Det som händer är att lärare bygger vidare på 

samtalet utifrån elevers frågor, kommentarer och funderingar. Generellt handlar boksamtal 

inte bara om att man ska förstå det självklara utan det Jönsson (2007, s. 155) vill tala om 

är att elever måste åstadkomma förmågan att förstå. När elever har lyssnat på en berättelse 

förmedlar de sin förståelse genom att de sätter ord på sina erfarenheter av den berättande 

texten. Via diskussionen får elever en djupare förståelse av stoffet (Jönsson, 2007, s. 134). 

När elever får en djupare förståelse av stoffet bidrar det till att elever skapar inre bilder. 

Det är enligt Jönsson (2007, s. 153) med hjälp av boksamtal som tre faktorer bidrar till att 

elever får möjlighet att skapa inre bilder. Dessa faktorer är: 

• Textens innehåll  

• Frågor som ställs av lärare  
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• Tidigare erfarenheter  

 

Wozniak (2011, s. 20) har undersökt hur elever i en klass arbetat med boksamtal under en 

period. I studien observerade hon både elever och lärare. Enligt Wozniak hade elever 

tidigare inte fått möjlighet av lärare att arbeta med boksamtal. Forskarens observation 

visade att elever lär sig av varandra när de får möjlighet att delta i boksamtal. Även Jönsson 

(2007) är av samma syn som Wozniak (2011) om att elever lär sig av varandra när de får 

delta i diskussioner kring böcker. Det Jönsson menar är att elever i samspel med andra 

skapar sig en förståelse genom att kommunicera. Lärandet sker genom kommunikation 

därför menar forskaren att kommunikation är en viktig faktor (s. 134).  

 

5.2.  Lärarens roll i boksamtalet 

Med hjälp av boksamtal menar Gest, Holland-Coviello, Welsh, Eicher-Catt och Gill (2006, 

s. 295–296) att lärare får elever att öva på att berätta, återberätta och diskutera. Genom 

detta får elever ett varierat ordförråd och en utvidgad förståelse av det lästa. Vid 

boksamtalstunderna är det viktigt att lärare leder ett samtal som inte känns påtvingat och 

att elever får prata om sånt som ligger dem nära vilket leder till en diskussion. För att elever 

ska utveckla språket och få möjlighet att prata om olika sorters saker ska lärare se till att 

få ett samtal om sådant som inte finns närvarande för tillfället för elever, exempelvis ett 

spel eller ett husdjur. Forskarna menar att dessa ämnen leder till att elever pratar öppet och 

delar med sig av sina egna åsikter. Lärares användning av böcker påverkar elevers muntliga 

språkkunskaper. Detta görs genom att lärare använder sig av ett rikligt ordförråd, ställer 

öppna frågor samt ger elever feedback. Wozniak (2011, s. 19) belyser även att lärare ska 

få med elever under läsningen med hjälp av att stanna upp och ge elever tillfälle till att 

samtala. Scheiner och Gorsetman (2009, s. 596) skriver om att lärare är en viktig faktor för 

att förklara och vägleda elever till en slutsats. Det finns elever som inte har en tillräcklig 

språklig förståelse för att komma fram till en slutsats. Dessa elever tolkar innehållet av 

lärares högläsning bokstavligen och får svårt för att kommunicera i samtalet. Jönsson 

(2007, s. 135) nämner att för att få ett dialogiskt klassrum, vilket betyder ett klassrum där 

många röster samverkar behöver lärare veta hur samtalet ska utvecklas och gå framåt. För 

att få ett genuint samtal ska lärare ställa öppna frågor där det inte ska finns rätt eller fel 

svar på frågorna. Lärare ska se till att boksamtalet får en struktur för att elever ska kunna 

ta del av varandras tankar och lära av dem. Eriksson (2002, s. 402) skriver att lärare ska 
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antingen låta elever diskutera helt fritt eller ha en full kontroll över samtalet. Hon skriver 

i sin studie att under en observation tog lärare över samtalen och vägledde elever in i 

diskussioner som i själva fallet utgick från lärare och inte elever. Detta är ett dilemma 

eftersom samtalen och diskussionerna ska vara något som elever själva skapar. En 

rekommendation som Hadjioannou och Loizou skriver om (2011, s. 55) är att låta elever 

prata om händelser som utspelar sig i texten, detta gör att elever får koppla texten till sina 

egna erfarenheter och kunskaper.  Jönsson (2007, s. 155) menar att lärare ska vara ett stöd 

för elever under samtalets gång. För att elever ska kunna skapa sig en bild av det lästa och 

förstå innehållet kan lärare hjälpa till med att svara på frågor, vägleda diskussionerna och 

tydliggöra.  

 

5.3.  Möjlighet till språkutveckling 

Scheiner och Gorsetman (2009, s. 595) menar att det finns många fördelar med att använda 

sig av böcker i undervisningen. Den positiva effekten av läsningen är att elever som är 

involverade i boksamtal får en utökad förståelse av frågorna som lärare ställer. Detta är en 

del av elevers språkutveckling. Det Scheiner och Gorsetman (2009) menar är att valet av 

frågorna bidrar till att elever får möjlighet till att diskutera boken och elever använder sig 

av språket på en utmanande nivå. Eriksson (2002, s. 392) nämner även att språket har en 

viktig betydelse tillsammans med den sociala handlingen. När elever använder ord och 

grammatik i olika sociala sammanhang utvidgas deras kunskaper och erfarenheter 

beroende på hur man väljer att använda språket. Jönsson (2007, s. 135) nämner att elever 

utvecklar språket när de tillsammans med andra får höra på en och samma berättelse. 

Gemenskapen har en viktig del i språkutvecklingen och det är under dessa situationer 

elever lär sig nya ord och nya begrepp.  

 

Jönsson skriver om den dialogiska högläsningen som innebär att hela elevgruppen sätts i 

ett gemensamt sammanhang, boksamtal. Enligt Hadjioannou och Townsend (2015, s. 199–

200) innebär det att dialogiska klassrumsdiskussioner följt av boksamtal utvecklar elevers 

språk. Elever får använda språket genom att dela med sig av tankar och idéer. Med detta 

avses att lärande skapas genom att tillsammans med andra bygga upp och utveckla 

kunskaperna. Dessa diskussioner har bidragit till att elevers förmåga att återberätta och ge 

respons har blivit mer omfattande. Genom att använda sig av en dialogisk undervisning får 

elever utveckla sitt kritiska tänkande samtidigt som de resonerar och argumenterar kring 
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en text. Forskarna Hadjioannou och Townsend (2015) kom fram till att dialogisk 

undervisning är ovanligt och inte förekommer i dagens skolor eftersom dialogisk 

undervisning är svåra att utföra. Eftersom dialogisk undervisning utgår från att lärare 

ställer frågor ska dessa frågor inte ha några förbestämda svar. Medan Tengberg (2011, s. 

158–159) menar att en dialogisk undervisning inte påvisar att elever tar till sig mer 

kunskap. Han nämner även att lärare inte gör någon uppföljning om elevers förståelse av 

en text efter ett samtal.  

 

5.4. Kritiska perspektiv  

Resultatet av den forskning vi har studerat har haft olika synpunkter om boksamtal och en 

del forskare är inte överens och nämner olika faktorer som belyser det kritiska i boksamtal. 

Wiebe Berry och Englert (2005, s. 35–36) skriver om att elever som kommer från familjer 

med socioekonomiska svårigheter har inte haft en lika stor möjlighet till att delta i 

konversationer med sina föräldrar jämfört med elever som ingår i medelklassen. De menar 

att dessa elever med socioekonomiska svårigheter inte är lika engagerade i samtal som 

tillämpas i skolan.  

 

En annan faktor som forskarna Wiebe Berry och Englert (2005, s. 35–36) nämner är att 

elever med funktionsnedsättningar (”children with disabilities”) har språk- och 

inlärningssvårigheter. Dessa elever har svårare med den sociala interaktionen än vad andra 

elever har. Dock kan boksamtals diskussioner bidra till att elever med språk- och 

inlärningssvårigheter utvecklar sin konversationsförmåga.   

 

Fox (2013, s. 7) skriver i en artikel att hon av erfarenhet vet att oavsett vad man gör eller 

säger före eller efter ett boksamtal kommer elever ha sin uppmärksamhet på berättelsens 

handling. Hon menar att det är bortkastad tid med att ställa frågor om innehållet. Fox 

skriver att lärare ställer frågor som får själva handlingen i boken att kännas dålig. Ett 

exempel hon skriver om är när lärare ställer den här frågan till eleverna: “How do you think 

Hattie feels when she knows it’s a fox in the bushes?”. Lärare underskattar elevers 

förmågor under en högläsning och hur mycket som elever tar in från läsningen. Elever 

utvecklar sitt ordförråd och grammatik genom att höra berättelsen högt.  
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Wozniak (2011, s. 17–18) menar däremot att elever får för lite tid på sig under lektionerna 

för att läsa. Det finns inget utbud av böcker i klassrummet som elever kan välja mellan. 

Böckerna är inte kopplade till elevers intresse vilket gör att motivationen sjunker. Lärare 

ger inte eleverna tillfälle att prata om böckerna de har läst med sina klasskamrater vilket i 

sin tur sätter ett stopp för elevers språkutveckling. Det som också nämns är att skolorna 

köper in åtgärdsprogram (”Intervention programs”). Dessa program hjälper inte alla elever 

som har lässvårigheter. Elever och lärare lägger inte någon tid på att läsa och samtala om 

det lästa tillsammans eftersom skolan förlitar sig på dessa program. Skolorna fokuserar 

endast på elevers resultat och glömmer bort elevers språkutveckling genom läsning och 

samtal (Wozniak, 2011, s. 21).  

 

Lärare missar många funderingar och uttalande från elever under boksamtalet och genom 

att detta misstaget görs skapas inte en fördjupad diskussion. En annan faktor som påverkar 

boksamtalet är lärares brist på förståelse för elevers förklaringar (Jönsson, 2007, s, 155).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

 

6. Diskussion  

I den här delen kommer vi att presentera metoddiskussion och resultatdiskussion. I 

metoddiskussion diskuterar vi om den metod och det material som användes till 

litteraturstudien och i resultatdiskussionen diskuterar vi om egna uppfattningar och tankar 

i relation till forskning.   

 

6.1. Metoddiskussion 

Sökning av material till vår litteraturstudie har utgått från studiens syfte och 

frågeställningar. Vi ville få fram vad tidigare forskning hade kommit fram till om 

boksamtalets påverkan på elever. När vi sökte fram material till litteraturstudien granskade 

vi innehållet och sorterade det efter materialets olika synpunkter, likheter och skillnader.  

 

Det slutgiltiga materialet som användes var 11 publikationer som är baserade på 

vetenskaplig forskning och som motsvarar våra kriterier. Materialet innefattar 

publikationer som är forskningsartiklar, doktorsavhandlingar och akademiska 

avhandlingar hittade på skilda söktjänster. De starka sidor som upptäcktes var att många 

forskare hade en gemensam syn på boksamtalets betydelse för elevers språkutveckling. För 

att finna internationella publikationer användes engelska sökord och detta erbjöd mer 

relevant resultat till vårt område. De svenska sökorden gav inte många nationella 

publikationer men det som hittades var relevant och användes i studien.  

 

Det svaga sidor som upptäcktes under läsningen var att det endast var en forskare som gick 

emot boksamtal som en möjlighet till språkutveckling. Sökningen visade på stor mängd 

publikationer för de tidigare åren inom förskolan dock kunde vi finna material av det i 

begränsning till vår studie. De felkällor som sorterades bort handlade om boksamtal men 

besvarade inte vårt syfte eller frågeställningar. I relation till sökningarna hade vi önskat att 

ett flertal publikationer skulle hittas och behandla vårt område för att stärka 

litteraturstudiens syfte ännu mer.  

 

Slutsatserna vi har tagit ställning till har påverkats av resultatdelen som vi skrivit. Med 

detta menas att vi har genom publikationerna fått svar på våra forskningsfrågor och vi har 

sett det som en fördel genom vårt arbete. Vår tolkning av källorna stämmer inte överens 
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med våra egna erfarenheter i den verksamhetsförlagda utbildningen. Publikationerna 

beskriver hur lärare ska arbeta med boksamtal samt hur boksamtalet påverkar elevers 

språkutveckling. Det som visade sig i publikationerna anser vi ska behandlas i praktiken 

eftersom publikationerna har talat om boksamtalets möjligheter för språkutveckling under 

en längre period.  

 

6.2.  Resultatdiskussion 

Vårt syfte med litteraturstudien var genom att ta reda på hur elevers språkutveckling 

påverkas av boksamtal i klassrummet. Eftersom vi vet att grunden till undervisning ligger 

hos lärare och deras kompetens ville vi också undersöka hur lärares inverkan utvecklar 

elevers språkutveckling.   

 

Vi har valt att diskutera två samtalsmodeller som har en påverkan i boksamtalet. Forskaren 

Kernan Cone (1993) talar om två samtalsroller i boksamtalet, den sociala och den 

akademiska rollen. Vi anser att med hjälp av trygghet skapas ett rum för lärande mellan 

elever. Lärares huvudsakliga uppgift är att skapa ett klassrum med en god miljö. Det hela 

tycker vi grundar sig i att elever ska känna sig bekväma med att våga uttrycka sina tankar 

och känslor och samtidigt respekteras av elever och lärare. Vi har under vår utbildning fått 

läsa att lärare har ett ansvar att skapa trygghet i klassrummet. I läroplanen står det tydligt 

att skolan ska skapa en trygg miljö för elever så att de får möjlighet att bemöta det sociala 

och utveckla ett lärande där trygghet och lust är en viktig del (Skolverket, 2017a, s. 10).   

 

Vi har undersökt och upptäckt under läsningen att många forskare förespråkar att ett 

klassrum där boksamtal används i praktiken främjar språkutvecklingen. Vi anser att lärare 

ska vara ett stöd i samtalet där elever som behöver vägledning får det stödet av läraren 

(Eriksson, 2002). Enligt våra slutsatser ska lärare finnas till som ett stöd och även kunna 

vägleda elever till att skapa ett lärorikt samtal. Samtalet ska drivas av elevers tankar och 

åsikter därför ska inte lärares röst få ta över samtalet. Eftersom vi vet att ett lärande sker 

när elever samspelar med varandra så tycker vi att lärare bara ska komma in i diskussionen 

om det skulle vara definitivt behövligt. 

 

I vårt analyserade material framkom det att Fox (2013) inte är ense med andra forskare om 

att lärare bör ställa frågor under ett boksamtal medan Scheiner och Gorsetman (2009) 
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tycker att frågor bidrar till språkutvecklingen. Vi tycker att frågorna är en av faktorerna 

bakom ett drivet samtal. Utan frågor är samtalet inte meningsfullt eftersom elevers 

förståelse och syn på det diskuterande utvidgas genom denna faktorn. I läroplanen 

(Skolverket, 2017a) skrivs det att elever ska bli bekanta med samtalet och dess faktorer, 

lyssna, ställa frågor samt dela med sig av sina åsikter.  

 

Vi fann att Fox (2013) hade skilda åsikter än vad de andra forskarna hade om boksamtal. 

Forskaren anser att frågor inte ska ställas under en högläsning för att elever utvecklar olika 

faktorer av den lästa texten såsom ordförråd och grammatik. Scheiner och Gorsetman 

(2009) talar emot Fox (2013) och anser att frågor under samtal leder till språkutveckling. 

Vi förstår att Fox ser på det ur ett författarperspektiv och inte anser att frågor till böcker är 

rimligt. Genom frågorna skapas en annan förståelse av bokens handling och budskapet 

förändras. Det är onödigt att lägga ner tid på frågor för att elever har en stor förmåga att ta 

till sig av innehållet av den lästa texten. Av vårt analyserade material har vi kunnat skapa 

oss en uppfattning om varför det är viktigt med frågor under en diskussion. Vi håller med 

om att det är bra när lärare under ett samtal avbryter för att samtala om texten. Elever får 

under samtalet möjlighet till ökad förståelse av texten och sammanhanget och 

språkutvecklingen ökar. Vi anser inte att det handlar om att elever ska ge korta och 

konkreta svar utan frågorna ska leda till att elever kommer in i en djup diskussion där flera 

olika röster får bli hörda och utvecklas. 

 

Wiebe Berry och Englert (2005) menar om att socioekonomiska faktorer påverkar elevers 

sociala interaktion med andra individer. Eftersom utbildningen i de flesta internationella 

länder inte är kostnadsfri som i Sverige trodde vi att de ekonomiska faktorerna som 

forskarna skriver om, endast berörde de internationella länderna. Men det visade sig att de 

socioekonomiska faktorerna påverkar Sveriges skolor. Grönqvist och Niknami (2017) 

skriver om just denna problematik som påverkar gapet mellan studieresultaten. Faktorerna 

som påverkar gapet mellan studieresultaten i de svenska skolorna är föräldrarnas 

socioekonomiska bakgrund. Vi anser att bostadsområdena som är segregerade där elever 

är bosatta i kan påverka en hel del. Elever som har störst svårighet att lyckas i skolan har 

föräldrar med mindre bra socioekonomiska omständigheter (Regeringskansliet, 2017).  

 

Det vi håller med forskarna Wiebe Berry och Englert (2005) om är att elever med 

funktionsnedsättningar med språk och inlärningssvårigheter utvecklas när de får möjlighet 
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att delta i olika boksamtal. Eftersom elever med dessa svårigheter har det jobbigare än 

andra elever menar vi att de i samspel med andra får tillfälle att lära och utvecklas. Alla 

elever har rätt till likvärdig utbildning utifrån dess enskilda förutsättningar och behov 

(Skolverket, 2017a).  

 

Utifrån vårt analyserade material har vi nu fått mycket idéer och tips på hur man som lärare 

kan jobba med boksamtal för att elever ska uppnå språkutveckling. Materialet vi har 

analyserat har givit oss en hel del som vi kommer ta till oss inför vår framtida 

yrkesverksamhet. Alla artiklar och studier har i helhet fått oss att skapa en positiv bild av 

boksamtal och dess betydelse. I början av vår litteraturstudie skrev vi om att vi inte fick ta 

del av aktiva boksamtal på vår verksamhetsförlagda utbildning. Nu i efterhand kan vi 

konstatera att vi vet värdet av boksamtal för att vi har granskat ett flertal artiklar och studier 

som skrivit om det. Det som framgick i resultat är något som ska bli tydligt i praktiken. 

Lärare ska ha kännedom om de aspekter som finns i samband med boksamtal. Det är synd 

att vi inte kunde uppleva det aktiva arbetet med boksamtal på vår verksamhetsförlagda 

utbildning. Eftersom det står i läroplanen att elever ska få möjlighet i undervisningen att 

använda och utveckla sitt språk.   

 

Språk, lärande och identitetsutveckling 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, 2017a, s. 9).  

 

För en fortsatt forskning kommer grunden till studien utgå ifrån den aktuella forskning vi 

har analyserat samt eventuellt ny forskning. Tanken är att vi kommer att fördjupa oss av 

ämnet samt se ett nytt perspektiv av området i praktiken. Det som eventuellt kan fördjupas 

i den fortsatta studien är vilka strategier till boksamtal används av lärare i klassrummet 

samt hur använder lärare boksamtal i klassrummet. Det är intressant att se hur elever ser 

på boksamtal och hur bedömning av elevers språkutveckling sker. Förstår elever det lärare 

läser i samband med boksamtal och hur bedömer lärare elever som inte samtalar om texten. 

Ur ett elevperspektiv kan man granska hur elever påverkas av samtals frågorna.   
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Bilaga  

Översikt över analyserad litteratur 

  

Författare 
Titel 
Ev. tidskrift 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Syfte Design 
Urval 
Datainsamling 

 

Teoretisk 

bakgrund 
Resultat 

Joan Kernan Cone 

Using Classroom 

Talk to Create 

Coumminity and 

Learning 

Artikel 

1993 

USA 

JSTOR   

Syftet med studien var 

att undersöka och 

använda sig av 

klassrumsdiskussioner 

för att skapa gemenskap 

och lärande.  

Studien gick ut på 

att 7 stycken lärare 

som testar olika 

aktiviteter för 

språkutveckling 

med sina egna 

elever. Studien 

pågick under ett helt 

år.  

Teoretisk 

bakgrund 

framkommer 

inte. 

Studiens resultat 

visar att utveckling 

av den sociala akten i 

klassrummet 

utvecklades bland 

både lärare och 

elever.  

Katarina Eriksson 

Booktalk 

Dilemmas: 

Teacher´s 

orginastion of 

pupil´s reading  

 

Artikel 

2002 

 

Sverige 

 

Taylor & Francis  

Syftet med studien var 

att undersöka hur skolor 

främjar elevers läsning 

och analyserar 

autentiska 

boksamtalsdiskussioner.   

Studien baseras på 

videoinspelningar 

med elever i 

årskurserna 4–7.  

Sociokulturell 

teori.  

Studiens resultat 

visar att olika 

boksamtals problem 

upptäcktes. 

Bokklubbarnas syfte 

var att främja läsning 

för nöjes skull.   
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Ruth A. Wiebe 

Berry & Carol Sue 

Englert  

Designing 

Conversation: 

Book Discussions 

in a Primary 

Inclusion 

Classroom 

 

Artikel 

 

2005 

USA 

JSTOR 

 

Syftet med studien var 

att undersöka hur elever 

diskuterar under ett 

samtal och hur lärares 

roll ser ut i samtalet. 

En kvalitativ studie 

gjord på en 

observation av 17 

elever med och utan 

funktionshinder. En 

analys av 

videofilmning under 

ett boksamtal.  

Teoretisk 

bakgrund 

framkommer 

inte. 

Studiens resultat 

visar att lärares roll 

är viktig under 

lärtillfället. Det 

visade sig även att 

elever med 

funktionshinder får 

tillfälle att uttrycka 

sig och komma med 

egna åsikter under 

boksamtalet.  

Scott D. Gest, 

Rebecca Holland-

Coviello , Janet A. 

Welsh , Deborah 

L. Eicher- Catt & 

Sukhdeep Gill  

Language 

Development 

Subcontexts in 

Head Start 

Classrooms: 

Distinctive 

Patterns of 

Teacher Talk 

During Free Play, 

Mealtime, and 

Book Reading  

 

Artikel 

 

2006 

Syftet med studien var 

att undersöka hur lärare 

använder språket 

tillsammans med elever 

under fri lek, måltidstid 

och bokläsning.  

20 stycken klassrum 

observerades. 

Observationerna 

utfördes med hjälp 

av elevers etniska 

bakgrunder. I varje 

klass deltog ungefär 

17 elever.  

Teoretisk 

bakgrund 

framkommer 

inte. 

Studiens resultat 

visar att lärare gav 

liknande uttalanden, 

frågor och 

instruktioner under 

alla dagens 

aktiviteter. Under fri 

lek, måltidstid och 

bokläsning visade det 

sig att samtal med 

elever pågick mest 

vid måltiderna.  

http://www.jstor.org.proxy.library.ju.se/stable/pdf/4126972.pdf?refreqid=excelsior%3A43140a634e606e96a9e5fec68a882e6f
http://www.jstor.org.proxy.library.ju.se/stable/pdf/4126972.pdf?refreqid=excelsior%3A43140a634e606e96a9e5fec68a882e6f
http://www.jstor.org.proxy.library.ju.se/stable/pdf/4126972.pdf?refreqid=excelsior%3A43140a634e606e96a9e5fec68a882e6f
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USA 

ERIC 

Karin Jönsson 

Litteraturarbetets 

möjligheter: En 

studie av barns 

läsning i årskurs 

F-3 

 

Akademisk 

avhandling 

 

2007 

 

Sverige 

 

Swepub 

Syftet med studien var 

att undersöka, beskriva 

och diskutera 

litteraturabetet i 

undervisningen. En 

beskrivning av hur 

lågstadieelever 

använder sig av böcker 

i klassrummet.  

Forskaren är 

utbildad lärare och 

utför observationer 

under fyra år i sin 

egna klass. I klassen 

gick det 24 elever. 

Studien baseras på 

olika intervjuer, 

video- och 

ljudinspelningar 

samt anteckningar.   

Sociokulturellt 

perspektiv.  

Studiens resultat 

visar att elever 

skapar sig 

föreställningsvärldar 

när de enskilt och 

tillsammans med 

andra får samtala om 

innehåll i olika 

sorters texter. I 

studien förekommer 

det hur elever 

påverkas negativt 

samt positivt vid 

skriv- och 

läsinlärning.  

Esther Y. Scheiner 

& Chaya 

Gorsetman 

 

Do preschool 

teachers consider 

inferences for 

book discussions? 

 

Artikel 

 

2009 

 

USA 

 

Taylor & Francis 

 

 

Syftet med studien var 

att undersöka hur 

förskolelärare använder 

sig av berättelseböcker. 

30 förskolelärare 

som deltar i en 

observation. Lärare 

skulle läsa tre 

berättelseböcker 

och identifiera delar 

av berättelsen som 

barnen har svårt att 

tolka. Lärare 

använder sig av 

frågor för att fråga 

barnen om 

handlingen under 

högläsningstillfället.  

Kognitiv teori.  Studiens resultat 

visar att lärare 

utbildning och 

erfarenhet inte spelar 

någon roll i 

undersökningen. 

Förskollärare 

behöver vara 

medvetna om barns 

förståelse av 

språkliga förmåga för 

att främja barnens 

förståelse av böcker.  
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Cheryl L. 

Wozniak 

Reading and 

Talking about 

Books: A Critical 

Foundation for 

Intervention 

Artikel  

2011 

USA 

ERIC 

 

 

Syftet med studien var 

att undersöka elevers 

läsförmåga. Skolan 

köpte in dyra program 

som var 

forskningsbaserade och 

vetenskapligt beprövade 

för att förbättra elevers 

läsförmåga. 

Observation gjordes 

under 6 veckors tid. 

Lärare gav elever 

möjlighet till att 

läsa i sina böcker, 4 

dagar i veckan 

under 20 minuter.  

Teoretisk 

bakgrund 

framkommer 

inte. 

Studiens resultat 

visar att en del elever 

har gått vidare i 

läsningen men 

många elever 

fortsätter att kämpa. 

En del elever har 

efter att placerats i 

dessa program tappat 

motivationen för 

läsningen.  

Michael Tengberg 

Samtalets 

möjligheter - Om 

litteratursamtal 

och 

litteraturreception 

i skolan  

 

Doktorsavhandling 

 

2011 

 

Sverige 

 

Primo  

Syftet med studien var 

att undersöka 

litteratursamtalets 

möjligheter och 

problem i svenskämnets 

undervisning.  

Forskaren har följt 4 

högstadielärare och 

deras klasser där de 

arbetat med samma 

skönlitterära text.  

Teoretisk 

bakgrund 

framkommer 

inte. 

Studiens resultat 

visar hur samtal 

påverkas i 

undervisningen och 

hur det leder till ett 

lärande. Samtal 

bidrar till att elever 

får en ökad kunskap. 

Det handlar om 

läsarna upplevelser 

av den skönlitteratära 

texten.  
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Xenia 

Hadjioannou & 

Eleni Loizou 

Talking About 

Books With 

Young Children: 

Analyzing the 

Discursive Nature 

of One-to-One 

Booktalks  

 

Artikel 

 

2011 

 

USA 

 

ERIC 

Syftet med studien var 

att undersöka olika 

sorters boksamtal som 

används i 

undervisningen. I 

studien diskuteras hur 

man använder 

boksamtal på olika sätt.   

En kvalitativ studie 

gjord på 89 elever i 

åldrarna 6–7 år. 

Artikeln handlade 

om boksamtal 

mellan lärare och 

elever. 

Studien är baserad 

på datainsamling 

där intervjuer och 

observationer har 

tillämpats.  

 

Teoretisk 

bakgrund 

framkommer 

inte. 

Studiens resultat 

visar att 

högläsningsstunderna 

ger elever möjlighet 

till att utveckla 

dialogiska samtal. 

Elever får i samband 

med samtalen 

reflektera över sina 

erfarenheter och 

upplevelser. 

Boksamtal är en del 

av elevers 

språkutveckling. 

 

Mem Fox 

What next in the 

read-aloud battle? 

Win or Lose? 

Artikel 

2013 

Australien  

ERIC 

Syftet med denna studie 

var att belysa 

högläsningens effekter. 

Forskaren tog även upp 

den negativa synen om 

boksamtal.  

 

Det är en 

granskning av 

tidigare 

observationer som 

är genomförda i 

olika skolor. Dessa 

observationer som 

lärare har gjort, 

använder forskarens 

egna barnböcker i 

undervisningen. 

 

Teoretisk 

bakgrund 

framkommer 

inte. 

Studiens resultat 

visar att högläsning 

är mer effektiv än 

boksamtal. Elever 

ska få en upprepad 

högläsning dagligen.  

 

 

Xenia 

Hadjioannou & 

Jane S. Townsend  

Syftet med denna studie 

var att undersöka hur 

strukturen för 

boksamtal ser ut i 

autentiska klassrum.  

Kvalitativ studie i 

en årskurs 5. En 

observation av hur 

elever samtalar 

Teoretisk 

bakgrund 

framkommer 

inte. 

Studiens resultat 

visar att användning 

av autentiska 

diskussioner minskar 
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Examining 

booktalks to shed 

light on authentic 

classroom 

discussion 

 

Artikel 

 

2015 

USA 

Taylor & Francis 

 
under ett boksamtal. 

Under 

observationen var 

det 24 elever som 

deltog.   

lärares motivation. 

Elever tog mer plats 

och tog emot 

information och 

kunde uttrycka sina 

åsikter på ett bra sätt.  
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