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I litteraturstudien behandlas ämnesområdet boksamtal. Våra tidigare erfarenheter har visat på 

att boksamtal oftast saknas i samband med högläsning och läsning av barnlitteratur i årskurs 

F–3. Därför är syftet med litteraturstudien att beskriva vad forskningen säger om sambandet 

mellan boksamtal och läsutveckling samt elevers inställning till läsning av barnlitteratur, med 

en jämförelse av kapitelboken och bilderboken. Följande frågeställningar har valts ut: på vilka 

sätt påverkar boksamtal elevers läsutveckling, hur påverkar arbetet med boksamtal elevers 

inställning till läsning av barnlitteratur och vilka kritiska faktorer finns det i lärarens arbete 

med boksamtal?  

Genom flera olika databaser samt en söktjänst har vi funnit relevant litteratur för 

litteraturstudien. Urvalet består av nio vetenskapliga tidskrifter och två doktorsavhandlingar, 

där övervägande studier är internationella. Materialet analyserades utifrån kriterier för 

inklusion och sammanfattades i Översikt över analyserad litteratur (Bilaga 1). Resultatet 

presenterar olika typer av boksamtal och vilka kritiska faktorer det finns i undervisningen som 

påverkar eleverna. Slutsatsen är att boksamtal har positiv påverkan på både elevers 

läsutveckling och deras inställning till läsning av barnlitteratur. Läraren anses vara en 

avgörande faktor då en alltför dominerande lärare kan förhindra elevens utveckling, samt att 

val av bok också kan ge olika konsekvenser för samtalskvalitén.  
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1. Inledning  

Ingången till studien grundar sig i ett engagemang för hur läraren använder boksamtal om 

barnlitteratur i undervisningen. Vi har under den verksamhetsförlagda utbildningen [VFU] 

uppmärksammat att det oftast saknas boksamtal i samband med läsning i undervisningen. 

Därför anser vi det relevant att göra en litteraturstudie för att beskriva vad forskningen 

säger om sambandet mellan boksamtal och läsutveckling samt elevers inställning till 

läsning av barnlitteratur, med en jämförelse av kapitelboken och bilderboken. Vi ser även 

studiens syfte som relevant för vår vidare yrkesprofession och beskriver vilka kritiska 

faktorer det finns i lärarens arbete med boksamtal.  

 

Under de första skolåren utvecklas elevers läsförmåga på flera olika sätt och i olika takt, 

och under den tiden ska läraren finnas för stöttning, utveckling och utmaning av en redan 

inledd läsprocess (Frank & Herrlin, 2017, s. 1). Hagberg-Persson och Westman (2017, s. 

6) skriver att lärarens högläsning och det gemensamma läsandet utgör en viktig roll för 

elevers läsutveckling vid sidan av den egna läsningen av texter. Vid högläsning får 

eleverna möjligheter att samtala om texten både före, under och efter högläsningstillfället. 

Genom att läraren kan tala om texten ur olika perspektiv där läsupplevelsen får komma i 

första hand kan samtidigt eleverna genom högläsningen få ta del av mer avancerade texter 

än vad de klarar av att avkoda själva (Hagberg-Persson & Westman, 2007, s. 6). När 

eleverna lär sig läsa får de tillträde till en ny värld där de med hjälp av språket kan uttrycka 

känslor och tankar, vilket skapar en ny vidd av deras kommunikativa förmåga (Frank & 

Herrlin, 2017, s. 1). Langer (2005, s. 17) beskriver vikten av skönlitteratur och vad den 

kan åstadkomma hos människan. Genom att själva läsa eller tala med andra blir vi 

intellektuellt utmanade, därför kan litteraturen bli en öppning för att se och diskutera saker 

ur nya perspektiv. Litteraturen tillåter även människan att skapa egna föreställningar om 

sig själv och omvärlden, vilket bidrar till utvecklandet av vår identitet. Skolverket (2018, 

s. 257) beskriver att genom arbetet med olika typer av texter ska eleverna få möjlighet att 

utveckla sitt språk, identitet och förståelse för omvärlden. Fortsättningsvis när vi behandlar 

barnlitteratur i texten syftar vi endast på skönlitterära böcker eftersom barnlitteratur ibland 

avser flera modaliteter som film och teater.   
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Litteraturstudien baseras på ett flertal artiklar och avhandlingar både på svenska och 

engelska, med både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. I bakgrunden 

behandlas främst svenska böcker. Fokus kommer ligga på forskning som beskriver 

effekterna av boksamtal kring barnlitteratur för att främja elevers läsutveckling och 

inställning till barnlitteratur i undervisningen.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva vad forskningen säger om sambandet mellan 

boksamtal och läsutveckling i årskurs F–3 samt elevers inställning till läsning av 

barnlitteratur, med en jämförelse av kapitelboken och bilderboken.  

Syftet kommer uppfyllas genom följande frågor:  

1. På vilka sätt påverkar boksamtal elevers läsutveckling?   

2. Hur påverkar arbetet med boksamtal elevers inställning till läsning av 

barnlitteratur?  

3. Vilka kritiska faktorer finns det i lärarens arbete med boksamtal? 
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3. Bakgrund 

I det här avsnittet redogörs olika väsentliga begrepp för studien, vilket inleds av en 

definition av barnlitteratur (3. 1) och bilderboken (3. 1. 1). Därefter presenteras en historisk 

tillbakablick på barnbokens historia fram till den moderna barnbokens födelse (3. 2). Det 

följs av begreppen boksamtal (3. 3) och bokcirklar (3. 3. 1) samt läsutveckling (3. 4) som 

är viktiga begrepp för studiens syfte. Slutligen beskrivs hur styrdokumenten (3. 5) stärker 

studiens syfte och frågeställningar.  

3. 1 Vad är barnlitteratur?  

Barnlitteratur som begrepp har kommit att få en vidgad betydelse med tiden. All litteratur 

som barn möter räknas in under begreppet barnlitteratur, både den de fått läsa och den de 

fått lyssna på. Det innebär att allt ifrån film och teater till tryckta böcker är delar av 

barnlitteraturen (Hellsing, 1999, s. 18).  

   

Barnlitteratur går att identifiera genom ett antal kännetecken, varav ett är att den är skriven 

av vuxna där barn är den huvudsakliga målgruppen (Nettervik, 2002, s. 9). Språket blir 

därmed anpassat efter mottagaren. Från början var majoriteten av den barnlitteratur som 

fanns däremot skriven för vuxna, vars innehåll sedan kortades ner och anpassades för barn 

(Nettervik, 2002, s. 9). Nikolajeva (2017, s. 13) skriver att barnboken ofta generaliseras på 

ett sätt som allmän litteratur aldrig hade gjorts. Hon menar att barnlitteratur varken är 

ålders-, köns- eller kulturellt neutral och inte heller läser barn endast barnlitteratur. Enligt 

Hellsing (1999, s. 26) har barnlitteratur ur ett socialt perspektiv ett uppfostrande syfte med 

fyra huvuduppgifter. Den första är att barnet, genom mötet med litteratur, ska lära sig 

behärska språket. Vidare får barnet möjlighet att orientera sig i tid och rum. Den tredje är 

att orientera sig socialt genom att skapa en relation till omvärlden. Den fjärde och sista 

uppgiften är att framkalla livskänslan hos barnet (Hellsing, 1999, s. 26). Chambers (1987, 

s. 10) beskriver behovet av barnlitteratur och dess berättelser som något djupgående 

mänskligt, för genom att läsaren avkodar de små krumelurerna på pappret skapas en inre 

berättelse som sedan tillåter läsaren att försvinna in i en magisk fantasivärld. Det har 

skrivits många böcker om litteraturens betydelse och många har försökt att sammanfatta 

det i endast några rader. Chambers (1987, s. 10) citerar Ezra Pounds ord ”Litteratur är 

nyheter som aldrig blir gamla”, medan hans egna lyder ”Litteratur ger oss bilder att tänka 

med”.  
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3. 1. 1 Vad är en bilderbok? 

En bilderbok ger även ett litet barn möjligheter till att ”läsa” och förstå boken genom dess 

bilder. Oberoende av barnets språkliga bakgrund kan berättelsen på så vis vara levande 

(Ewalds, 2008, s. 10–11). Bilderböcker är skrivna som skönlitteratur men med ett 

begränsat textomfång. De präglas av en kombination av bild och text vars syfte är att 

förmedla berättelser, med åtminstone en bild på varje uppslag (Rhedin, 2001, s. 17). 

Nettervik (2002, s. 67) instämmer med Rhedin men skriver också att bilderböcker inte går 

att likna endast vid böcker med bilder i, däremot är de böcker vars bilder har en 

framträdande roll.  

3. 2 Barnbokens historia    

Startskottet för barnboken brukar förläggas till 1700-talet i samband med 

upplysningstiden. Det berodde till stor del på att synen på barnet förändrades under den 

här tiden, då uppfattningen av barnets förmåga och behov differentierades (Rhedin, 2001, 

s. 33). Barnet som individ, uppfostran och barndomen var frågor som började bli aktuella 

under 1600-talet när bland annat filosofen John Locke klev fram och förespråkade leken 

och dess betydelse för barns inlärning (Nettervik, 2002, s. 6). Locke menade att Aisopos 

fabler kunde vara lämplig barnläsning, men däremot såg han en problematik då fabler 

knappast var ämnade för barn, men att bilder kunde fungera som ett hjälpmedel till barnens 

begränsade perspektiv (Rhedin, 2001, s. 33). Boglind och Nordenstam (2015, s. 19) 

beskriver fabeln som en kort allegorisk berättelse bestående av endast en episod med 

didaktiska inslag och en avslutande sensmoral. I fabeln skildras djur av mänsklig karaktär 

som framställs av stereotypa karaktärsdrag, där vargen är grym och räven listig.   

  

Barnbokens utbredning tog fart under 1800-talet i samband med att den obligatoriska 

folkskolan infördes och läskunnigheten ökade. Under 1900-talet började barnbokens 

innehåll alltmer övergå från att behandla uppfostran till att anpassas efter barnens behov 

och intressen (Nettervik, 2002, s. 153). Enligt Nettervik (2002, s. 175) var den moderna 

barnbokens födelse år 1945, då flera böcker ges ut som bryter mot det uppfostrande idealet. 

Två av dessa var Astrid Lindgrens Pippi Långstrump och Tove Janssons Småtrollen och 

den stora översvämningen. Gemensamt för de här böckerna var en fantasifullhet, något 
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som kan betraktas som en effekt av andra världskrigets slut då ett behov av optimism och 

nya litterära uttrycksmedel uppstod (Nettervik, 2002, s. 175).   

 

Under de senaste årtiondena har den moderna barnbokens olika genrer utvecklats. En genre 

som fått stor spridning är barndeckaren som med sitt spännande innehåll och lyckliga slut 

skapar en trygghet för barnen. En av de böcker som publicerades året efter den moderna 

barnbokens födelse är Mästerdetektiven Blomkvist och på 1950-talet översattes de första 

Femböckerna samt Kittyböckerna till svenska (Boglind & Nordenstam, 2015, s. 168–171). 

Fantasy är ytterligare en genre som vuxit fram för att stimulera barnens behov av fantasi. 

På 1950-talet publicerades Narniaböckerna och på slutet av 1990-talet kom den första 

boken om Harry Potter (Boglind & Nordenstam, 2015, s. 202–208).  

3. 3 Boksamtal 

”Vi vet inte vad vi tycker om en bok förrän vi talat om den” (Chambers, 1987, s. 139). 

Chambers (2011, s. 213) redogör för hur en form av boksamtalen går till och vilka faktorer 

som påverkar utgången av samtalen, varav några är hur uppmärksam läsaren är på texten, 

om något i texten påminner om läsarens tidigare erfarenheter samt när, var och hur läsandet 

sker. Edwards (2007, s. 6) skriver om att boksamtal är en planerad och förberedd 

diskussion i grupp där syftet är att utbyta tolkningar och erfarenheter av en bok, för att få 

en fördjupad förståelse av den. Edwards (2008, s. 59) uppmärksammar även problemet 

kring att många elever kan avkoda texten men helt saknar förståelsen av det lästa. Att tala 

om böcker anses både som den enklaste och svåraste formen av bearbetning, då det är lätt 

att läraren ställer fel frågor och samtidigt söker efter ett rätt svar. Boksamtalet borde 

utformas tillsammans och bör vara tillåtande och reflekterande, då samtalet kan resultera i 

en helt annan diskussion än den som läraren tänkt (Edwards, 2008, s. 59).  

 

Stensson (2006, s. 18) skriver att man behöver bestämma sig för om utgångspunkten för 

boksamtalet ska vara högläsning eller egen läsning. Högläsning ger möjlighet till en 

gemensam upplevelse där hela gruppen blir bekanta med samma litterära personligheter. 

Eleverna kommer i kontakt med ett språk som skiljer sig från talspråket och samtalet kring 

boken fungerar som modell för elevernas egen läsning och samtal (Stensson, 2006, s. 

18). Beroende på elevernas ålder och läsförmåga kan allt ifrån bilderböcker och dikter till 

noveller ligga till grund för boksamtal. Omläsning av boken uppmuntras, antingen innan 
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ett boksamtal eller efteråt, för att skapa nya samtal och upplevelser (Chambers, 2011, s. 

217). Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till i förberedelserna är att eleverna ska få tillfälle 

att fundera på läsningen innan boksamtalet genomförs, men att det inte får gå så lång tid 

att de hinner glömma det de läst (Chambers, 2011, s. 218). Huruvida boksamtalet ska ske 

efter boken har lästs ut eller under tiden läsningen pågår är upp till var och en och kan 

variera från gång till gång. Beroende på vilken bok som valts och hur elevgruppen ser 

ut kan det ena passa bättre än det andra. Ibland kan vissa begrepp behöva förklaras innan 

läsningen, för att alla elever ska ha samma utgångspunkt. Finns det många detaljrika bilder 

kan de också vara nödvändiga att bearbeta tillsammans innan läsningen fortsätter. I vissa 

fall kan det däremot vara mer värdefullt att inte klargöra svåra begrepp i förväg, eftersom 

eleverna på så vis får möjlighet att själva skapa sig en tanke om dess betydelse (Edwards, 

2017, s. 29). Inledningsvis kan det räcka med 5–10 minuter långa samtal, för att sedan 

utveckla dem med tiden. En bra idé kan vara att dela upp läsningen och även boksamtalet, 

men det viktigaste är att alltid avsluta bokstunden gemensamt för att läsupplevelserna ska 

hinna sjunka in i var och en innan alla går (Edwards, 2017, s. 31–33).  Langer (2005, s. 32) 

beskriver att under hela läsningen befinner sig läsaren både innanför och utanför 

föreställningsvärlden, då nya intryck som ord eller en viss händelse rubbar förståelsen och 

läsaren tvingas att omvärdera sin föreställningsvärld. Genom att skapa dialoger med 

eleverna under den processen kan läraren hjälpa dem att antingen bekräfta eller vidga deras 

tänkande (Langer, 2005, s. 39). Det tänkande som tillämpas i litterära erfarenheter 

definieras som ”[…]att sträcka sig mot en horisont av möjligheter”, då litteraturen saknar 

slut och läsaren hela tiden tillåts omvärdera sin nuvarande förståelse för att skapa sig en 

ny helhet (Langer, 2005, s. 43–44).  

 

Rimsten-Nilsson (1982, s. 17) förklarar att det är naturligt att tala med barnen om vad som 

skrivs i böckerna och bilderna kan hjälpa barnen att förstå innehållet i texten ännu djupare. 

Bilderna kan bidra till att barnen kan relatera till sina tidigare erfarenheter som senare kan 

ligga till grund för vidare samtal. Illustrationen kan både komplettera texten och tala emot 

den, samt skapa en viss sinnesstämning som också leder till flera olika slags samtal 

(Rimsten-Nilsson, 1982, s. 17). Som lärare är det viktigt att inte glömma bort att det är 

eleverna som ska ha huvudrollen i boksamtalet, läraren ska snarare lotsa dem framåt i 

samtalet. Lärarens ansvar blir även att se till att alla får komma till tals och sedan skapa 

struktur samt tydlighet i det som eleverna säger (Edwards, 2017, s. 34).  
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3. 3. 1 Bokcirklar  

Bokcirklar kan i skolsammanhang vara ledda av lärare, specialpedagog eller bibliotekarie 

där eleverna får dela sina läsupplevelser med varandra (Stribe, 2007, s. 53). Syftet är att 

eleverna ska få möjlighet att upptäcka nya böcker att läsa samtidigt som de får samtala om 

de frågor och tankar som läsningen ger. De bokcirklar som är frivilliga lockar i stor 

utsträckning endast de elever som läser mycket och tycker om läsning. Därför menar Stribe 

(2007, s. 53) att bokcirklar förslagsvis bör läggas på lektionstid för att även få med de 

elever som inte kommit lika långt i sin läsning. 

3. 4 Läsutveckling  

Wolff (2017, s. 1) beskriver läsning som en produkt av faktorerna avkodning och 

förståelse, där båda är nödvändiga för att läsning ska uppstå. Avkodning innebär att koppla 

grafem till motsvarande morfem och förståelse syftar på hörförståelse. Lundberg och 

Herrlin (2014, s. 14–15) skriver att barnen tidigt möter det skrivna ordet i sin vardag i form 

av bland annat innehållsförteckningen på burkar, pratbubblor i serietidningar och vad gatan 

heter. Med andra ord vet barnen redan att det finns ett budskap i texten, även om de inte 

har lärt sig avkodning ännu. Vid läsning har läsaren en aktiv roll som medskapare och 

dennes tidigare erfarenheter är avgörande för vilken betydelse texten får. Ett villkor för att 

eleven ska kunna förstå det lästa är dock att ordavkodningen är automatiserad och sker 

utan anspänning. Den kämpande läsaren har en tendens att fastna på avkodningen av 

enstaka ord och meningar och tappar därmed textens budskap. Ska läsaren sedan 

återberätta höjdpunkterna ur texten möts mottagaren av att läsaren endast minns ord och 

bokstäver utan vidare innebörd (Lundberg & Herrlin, 2014, s. 14–15). Wolff (2017, s. 1) 

skriver till skillnad från Lundberg och Herrlin att elever som har problem med läsningen 

sällan har svårigheter med avkodning eller förståelse, istället är det faktorer som 

exempelvis socioekonomisk bakgrund, kognitiv förmåga och fonologisk förmåga som är 

avgörande. Wolff (2017, s. 3) menar vidare att det är viktigt att lägga fokus på avkodning 

i den tidiga undervisningen men att det är hörförståelsen som blir mest avgörande för 

läsningen i äldre åldrar. 

 

I processen mot att bli självständiga läsare krävs en tydlig struktur i form av en 

byggnadsställning, även kallat scaffolding, där det handlar om att skapa en samverkan 
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mellan lärare och elev samt mellan elev och elev. Genom interaktion med andra kan den 

kämpande läsaren komma längre i sitt tänkande än av egen förmåga. Det gäller både 

situationer där läraren läser högt för eleverna och samtalar kring texten, samt när eleverna 

läser tyst och läraren talar med dem enskilt. Det eleven gör med stöd idag kan hen göra 

själv imorgon, det genom olika former av dialoger (Stensson, 2006, s. 26–27). Erfarna 

läsare kan med hjälp av egenställda frågor lotsa sig själv genom läsningen, både innan, 

under och efteråt. Frågorna hjälper läsaren att gå på djupet i texten och se mellan raderna, 

vilket leder till ett fördjupat tänkande (Stensson, 2006, s. 32). 

3. 5 Styrdokument  

Enligt läroplanen ska elevers vidare lärande och kunskapsutveckling präglas av en 

likvärdig utbildning som grundar sig i deras tidigare erfarenheter och bakgrund, samt i 

deras kunskaper och språk (Skolverket, 2018, s. 8). Eleverna skall också ”ges 

förutsättningar för att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för 

omvärlden” (Skolverket, 2018, s. 252). Det syftet kan nås genom att undervisningen 

utifrån litteraturen tillåter eleverna att diskutera exempelvis livsfrågor. För de elever som 

söker en förklaring kring sina liv och sin omvärld kan litteraturen vara roten till 

uppmuntran och tröst, samt ge insikt om information som är svåråtkomlig på annat 

sätt (Skolverket, 2017, s. 7).   

  

Då ”…lyssna och återberätta i olika samtalssituationer” (Skolverket, 2018, s. 258) endast 

finns i kursplanen för årskurs 1–3 är det viktigt att tidigt lära eleverna strategier för hur de 

lyssnar, eftersom det sedan är underförstått i de högre årskurserna.  Det beskrivs att det är 

upp till läraren och eleverna att bestämma vad utgångspunkten ska vara när det kommer 

till kunskapsområdet som handlar om att tala, lyssna och samtala. Förslagsvis tas bland 

annat bilderböcker och kapitelböcker upp, som är en del av det centrala innehållet för 

årskurs 1–3 (Skolverket, 2017, s. 12). Eftersom litteratur är tydligt förankrad i kursplanen 

utgör den en central del i undervisningen, därför är det av yttersta vikt att det också blir 

glädjefyllt. Undervisningen bör ge eleverna rika möjligheter till att bekanta sig med 

litteratur och på så sätt upptäcka vilka upplevelser det kan ge. Det i sin tur ska 

förhoppningsvis öppna upp för ett läsintresse hos eleverna (Skolverket, 2017, s. 7).   
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I kunskapskraven för slutet av årskurs 1, där det kontrolleras huruvida läsförståelsen är 

godtagbar, står det beskrivet att eleverna ska kunna visa en inledande läsförståelse genom 

att återberätta samt kommentera delar av texters innehåll. Vid svårigheter att förstå 

sammanhanget i en text ska eleverna ta stöd av bilder eller frågor. Eleverna ska också visa 

förmåga att dra en parallell från sina egna erfarenheter till innehållet i de texter de fått 

lyssna på (Skolverket, 2018, s. 263). De förmågor som är aktuella för studiens syfte är 

läsning och analysering av skönlitteratur samt andra texter för olika syften (Skolverket, 

2018, s. 258). Progressionen går från att eleven gör enkla kopplingar mellan vardagsnära 

texters budskap och sin egen erfarenhet, till att kräva djupare resonemang om budskapet i 

flera texter (Skolverket, 2017, s. 23).  
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4. Metod  

I avsnittet nedan kommer vår informationssökning och materialanalys att beskrivas, 

samt redovisas en tabell över analyserad litteratur som är med i resultatet.  

4. 1 Informationssökning   

Då samtal kring barnlitteratur och elevers läsutveckling är ett ämne som det har forskats 

kring under en längre tid, gjordes i första hand ingen avgränsning av sökningen förutom 

peer-reviewed (referensgranskning) i strävan att upprätthålla en vetenskaplig standard.   

4. 1. 1 Sökord, söktjänster och sökningar  

För att finna relevant litteratur till studien har det använts flera olika databaser som ERIC, 

PsycINFO, ProQuest Central, Google Scholar och SwePub, samt söktjänsten PRIMO. 

Under processens gång blev ProQuest Central, Google Scholar och SwePub exkluderade i 

brist på väsentligt artiklar och avhandlingar i förhållande till studien. Inledningsvis gjordes 

sökningar på både svenska och engelska i alla de olika söktjänsterna för att bredda 

resultatet så mycket som möjligt. I PsycINFO och ERIC uteslöts däremot svenska, då det 

inte gav något resultat alls. I PRIMO gjorde sökningar på både på svenska och engelska 

eftersom båda gav bra resultat, se bilaga 2 för mer detaljerad beskrivning av insamlat 

material. Ett urval av de sökord som användes var följande: book* AND discuss* AND 

child* AND read*, child* AND book* AND aloud AND ”reading comprehension”, ”read 

aloud” ”children’s literature”, boksamtal, ”book talk”, litteratur + läsning och 

läsförståelse/läsutveckling. Det har även gjorts kedjesökningar ur några av 

bakgrundslitteraturen för att finna förstahandskällan från den specifika undersökningen, 

men inga relevanta artiklar eller avhandlingar har påträffats.   

4. 2 Kriterier för inklusion 

De kriterier som använts för inklusion:   

• Är texten relevant för studien, d.v.s. bearbetar texterna vilken påverkan boksamtal 

har på elevers läsutveckling, hur arbetet med boksamtal påverkar elevers 

inställning till läsning av barnlitteratur samt vilka kritiska faktorer det finns i 

lärarens arbete med boksamtal. 

• Är texterna skrivna ur ett undervisningsperspektiv?   
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• Behandlar texterna grundskolans tidiga år, huvudsakligen årskurs F–3?  

• Är texterna vetenskapligt granskade (peer-reviewed)?  

 

När litteratursökningen genomfördes användes tre av de första kriterierna för att få en 

överblick över texterna. När det hittades texter som verkade vara relevanta för studien 

kontrollerades texternas validitet. För att styrka de vetenskapliga texternas validitet 

stämdes dessa av genom en databas kallad Ulrichsweb. De texter som inte innehöll det 

första kriteriet blev direkt exkluderade, då flertalet av sökträffarna exempelvis syftade på 

illustrationens påverkan i bilderböcker eller bokcirklar för vuxna. Trots resterande kriterier 

för inklusion gjordes ändå några undantag gällande bland annat årskurs/åldersintervall, 

andraspråksinlärning och föräldrars påverkan. Då flera artiklar hade sin grund i förskolans 

tidiga samtal kring barnlitteratur ansågs de ändå vara relevanta för vår studie, vilket gjorde 

att de inte exkluderades.   

4. 2. 1 Urval  

Urvalet grundar sig i utvalda kriterier för inklusion, där sökningen resulterade i elva källor. 

Av de elva källorna är nio tidsskriftartiklar och två doktorsavhandlingar. Dessa har 

analyserats och sammanfattats i en tabell, se bilaga 1. De sökord som använts, vilka 

söksträngar som förfinats samt antal träffar finns i bilaga 2. Datainsamlingen gällde främst 

kvalitativ forskning, då den kvalitativa datainsamlingen handlar om att nå en grundligare 

förståelse av forskningsfrågan genom bland annat intervjuer, observationer eller texter. 

Forskningsmetoden innebär att det sociala fenomenet kan undersökas i sin naturliga miljö, 

genom ett s.k. inifrånperspektiv då forskaren och informanten har direktkontakt under 

processen (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 125–127). 

4. 3 Materialanalys  

Under litteratursökningen gjordes en översikt över den litteratur som ansågs intressant för 

vårt syfte och våra frågeställningar genom att vi läste igenom sammanfattningen av 

studierna för att se dess syfte. I den processen exkluderades en del av den litteraturen som 

inte var relevant, varav den resterande litteraturen lästes mer djupgående för att jämföra 

dess skillnader och likheter samt granska kvaliteten. I den senare processen exkluderades 

ännu fler artiklar som inte klarade utvalda kriterier för inklusion innan dess innehåll 

sammanfattades i Översikt över analyserad litteratur, se bilaga 1. Majoriteten av 
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litteraturen behandlar studier i andra länder, vilket innebär att svenska elevers deltagande 

är något lägre och den svenska läroplanen behandlas inte på samma vis som i de svenska 

studierna och avhandlingarna. Det finns däremot styrkor i att använda internationella 

studier, då studien kan få en annan bredd.  

 

Inför analysen av det valda materialet togs det fram tre huvudkategorier, samt tre 

underkategorier, för att kunna få en överblick över vilken litteratur som behandlade 

respektive ämne i de olika frågeställningarna. För att sortera litteraturen har följande 

kategorier använts:  

• Boksamtalets påverkan på elevers läsutveckling med underkategorin Boksamtal 

med inriktning mot bilderboken. 

• Elevers inställning till barnlitteratur med underkategorin Jämförelse mellan 

bilderboken och kapitelboken. 

• Hur ser lärarens roll ut i boksamtalet med underkategorin Vikten av att genomföra 

boksamtal.  

I den slutliga materialanalysen markerades det som var relevant utifrån de olika 

kategorierna, för att tydligt kunna se dess skillnader och likheter samt för att kunna plocka 

ut valda kategorier. Genom färgkodning med post-it lappar markerades respektive kategori 

då en text kunde bli placerad under flera kategorier och en annan under endast en. Den 

litteratur som blivit analyserad och utvald presenteras i tabell över litteratur i resultat, se 

nedan.  

4. 4 Tabell över litteratur i resultat 

Författare År Publikationstyp Titel 

Certo, J., Moxley, K., 

Reffitt, K. & Miller, 

J. A.  

2010 Tidskriftsartikel I Learned How to Talk About a 

Book: Children’s Perceptions of 

Literature Circles Across Grade 

and Ability Levels.  

Ewald, A.  2007 Doktorsavhandling Läskulturer: Lärare, elever och 

litteraturläsning i grundskolans 

mellanår.  
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Hadjioannou, X. & 

Loizou, E.  

2011 Tidskriftsartikel Talking About Books With 

Young Children: Analyzing the 

Discursive Nature of One-to-

One Booktalks.  

Hindman, A. H., 

Connor, C. M., 

Jewkes, A. M. & 

Morrison, F. J.  

2008 Tidskriftsartikel Untangling the effects of shared 

book reading: Multiple factors 

and their associations with 

preschool literacy outcomes.  

Hindman, A. H., 

Wasik, B. A. & 

Erhart, A. C.  

2012 Tidskriftsartikel Shared Book Reading and Head 

Start Preschoolers’ Vocabulary 

Learning: The Role of Book-

Related Discussion and 

Curricular Connections.  

Jönsson, K.  2007 Doktorsavhandling Litteraturarbetets möjligheter: 

En studie av barns läsning i 

årskurs F–3.  

Leech, K. A. & 

Rowe, M. L.  

2014 Tidskriftsartikel A comparison of preschool 

children’s discussions with 

parents during picture book and 

chapter book reading.  

Omar, A. & 

Maizatulliza, S. M.  

2015 Tidskriftsartikel Storybook Read-Alouds to 

Enhance Students’ 

Comprehension Skills in ESL 

Classrooms: A Case Study.  

Reichenberg, M. & 

Emanuelsson, B-M.  

2014 Tidskriftsartikel  Elever i årskurs 3 läser och 

samtalar om texter: En 

interventionsstudie.  

Serafini, F. & Ladd, 

S. M.  

2008 Tidskriftsartikel The challenge of moving 

beyond the literal in literature 

discussions.  

Worthy, J., 

Chamberlain, K., 

Peterson, K., Sharp, 

C. & Shih, P-Y.  

2012 Tidskriftsartikel The Importance of Read-Aloud 

and Dialogue in an Era of 

Narrowed Curriculum: An 

Examination of Literature 

Discussions in a Second-Grade 

Classroom.  
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5. Resultat 

I följande avsnitt redovisas studiens utvalda frågeställningar för att uppnå syftet med att 

beskriva vad forskningen säger om sambandet mellan boksamtal och läsutveckling samt 

elevers inställning till läsning av barnlitteratur med en jämförelse av kapitelboken och 

bilderboken. Frågeställningarna var följande:  

1. På vilka sätt påverkar boksamtal elevers läsutveckling?   

2. Hur påverkar arbetet med boksamtal elevers inställning till läsning av 

barnlitteratur?  

3. Vilka kritiska faktorer finns det i lärarens arbete med boksamtal? 

Under rubrik ett finns Boksamtalets olika effekter på elevers utveckling (5. 1) samt 

Boksamtal med inriktning mot bilderboken (5. 1. 1). Under rubrik två beskrivs Elevers 

inställning till barnlitteratur (5. 2) och Jämförelse mellan bilderboken och kapitelboken 

(5. 2. 1). Den tredje och sista rubriken är Lärarens roll i undervisningen (5. 3) samt Vikten 

av att genomföra boksamtal (5. 3. 1).  

5. 1 Boksamtalets olika effekter på elevers läsutveckling 

Jönsson (2007, s. 43) har under fyra års tid genomfört en studie i en klass som hon själv är 

lärare för. Den teoretiska utgångspunkten för studien är att läsning bör ses som en social 

process snarare än ur ett individuellt perspektiv där den enskilda individen och dess 

läsutveckling oftast står i centrum för bedömning och iakttagelse av läraren. Resultatet av 

Jönssons studie (2007, s. 233) visar att den gemensamma läsningen och dess boksamtal 

leder till att det väcks tankar hos eleverna som gör läsningen meningsfull. Det skapar även 

möjligheter för eleverna att närma sig läsning och mötet med texter.  

 

Hadjioannou och Loizou (2011, s. 64) har i sin studie kartlagt olika typer av en-till-en 

boksamtal och deras slutsats resulterar i tre olika kategorier, där verklighetsnära boksamtal 

ses som den mest effektiva. Verklighetsnära boksamtal präglas av livliga och ömsesidiga 

samtal där eleverna är engagerade. Läraren ställer öppna frågor som bjuder in eleverna till 

att engagera sig i att göra egna slutsatser, intertextuella kopplingar och fördjupade 

reflektioner. Hadjioannou och Loizou (2011, s. 54) menar att effekten av högläsning är 

beroende av boksamtalet och dess kvalité. Exempel på effekter är ett förstärkt språk med 
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utökat ordförråd, läs- och hörförståelse, varierade meningsstrukturer samt förmågan att 

återberätta. Certo, Moxley, Reffitt och Millers (2010, s. 254) studie fokuserar på elevers 

beteende under bokcirklar i skolan, där yngre elever oftast har problem med avkodning 

medan äldre elever kan ha brister i sina ordförråd. Resultatet visar att bokcirklar där lärare 

inte deltar leder till att eleverna agerar som scaffolder till de klasskompisar som kämpar 

med avkodning eller ordförråd. Effekten blir att eleverna lär sig själva under tiden de 

hjälper sina klasskompisar med att exempelvis söka upp ett okänt ord (Certo et al., 2010, 

s. 254). 

 

Reichenberg och Emanuelssons (2014, s. 14) interventionsstudie jämför två metoder för 

läsförståelse, Reciprocal reading [RT] och Questioning the Author [QtA]. Resultatet visar 

att effekterna av dessa metoder är likvärdiga då de leder till ökad läshastighet av enskilda 

ord och sammanhängande text, både för de elever som har problem med avkodningen och 

de som nått längre i sin läsutveckling. Det framkommer också att de elever som till en 

början är långsammare i sin läsning gynnas av den gemensamma läsningen som präglas av 

textsamtal i QtA-metoden (Reichenberg & Emanuelssons, 2014, s. 14).  

5. 1. 1 Boksamtal med inriktning mot bilderboken  

Jönsson (2007, s. 149) menar att elever använder sig av kombinationen av bild och text för 

att begripa innehållet i bilderboken. Utifrån bilderna i kombination med sina egna 

erfarenheter drar eleverna slutsatser om innehållet, även om det inte framgår tydligt i 

texten. Jönssons resultat (2007, s. 149) visar också att bilder som är alltför konkreta snarare 

blockerar elevernas föreställningsvärldar, vilket framkom i ett samtal kring en text när 

eleven försökte dra paralleller mellan sig själv och karaktären som var ett djur. Detta 

upprörde en annan elev som inte förstod kopplingen mellan ett djur och sig själv som 

människa, eftersom den konkreta tolkningen av bilden hindrar eleven från att dra egna 

slutsatser. En studie av Omar och Saufi (2015, s. 107) som behandlar olika 

högläsningsmetoder för andraspråksinlärning visar att distansering är en framgångsrik 

metod, där läraren under högläsningen relaterar bild och text till elevernas egna 

erfarenheter. Effekterna av detta är att elevernas läsförståelse och ordförråd förstärks och 

på längre sikt utvecklas deras andraspråksinlärning (Omar & Saufi, 2015, s. 106).   
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5. 2 Elevers inställning till barnlitteratur 

Certo et al. (2010, s. 250) har gjort en undersökning kring elevers attityder till bokcirklar 

samt deras uppfattning av det lärande som sker i bokcirklar. Resultatet visar att 

överväldigande 22 av 24 elever i årskurs 1–5 uppskattar bokcirklar och refererar till det 

som roligt samt att det är den bästa delen av språklektionerna. Eleverna är väldigt 

entusiastiska över att få ha fysiska böcker, böcker de kan ta med sig hem samt att få 

diskutera texter i smågrupper med sina klasskamrater. I studien av Certo et al. (2010, s. 

251) framkommer det också att 50 % av eleverna nu läser fler böcker än tidigare på grund 

av de samtal som sker under bokcirklarna. En elev citerad av Certo et al. (2010, s. 250) 

uttrycker att ”…Only in gym and lunch do we get to talk with each other this much!”.  

Eleverna beskriver hur deltagandet i bokcirklarna har förbättrat deras förmågor att prata 

om böcker i grupp. Elever som till en början har svårigheter att knyta an till texter utvecklar 

detta genom sitt deltagande i bokcirklar. En av eleverna förklarar att hon först var rädd och 

nervös för hur andra skulle reagera på hennes åsikter, men att hon i efterhand kände 

trygghet i elevgruppen och visste hur hon ska tala om en bok (Certo et al., 2010, s. 251). 

Studien visar också att 23 av 24 elever föredrar bokcirklar framför deras egna tystläsning 

(Certo et al., 2010, s. 251). Ewalds (2007, s. 373) studie pekar på ett motsägande påstående 

där den tysta läsningen var den läsform som framträder starkast i fyra svenska skolor, där 

det inte förekommer kritisk reflektion eller fördjupade samtal om de texter eller böcker 

som eleverna möter. Vidare skriver Ewald (2007, s. 373) att brist på litteratur i 

skolbiblioteken kan vara ett hinder för undervisningen.  

 

Jönsson (2007, s. 234) skriver att det genom åren sker en progression gällande elevers sätt 

att samtala om böcker, då de involverar sig allt mer i karaktärer och situationer samt ställer 

fler tydliga frågor kring specifika situationer i böckerna. Certo et al. (2010, s. 252) 

beskriver att när eleverna diskuterar drar de nytta av de andra elevernas frågor och svar för 

att justera sina egna tolkningar, därmed tycker eleverna att de lär sig mer tillsammans med 

andra än på egen hand. De tycker också att de lär sig mer genom att få tolka och förstå en 

bok tillsammans med sina klasskamrater än med en lärare (Certo et al., 2010, s. 252). 

Genom att eleverna gemensamt får diskutera med varandra i bokcirklar ges det tillfälle att 

koppla deras egna erfarenheter till böckerna. En av böckerna gav exempelvis ett tillfälle 

att prata om platser eleverna älskade och platser de varit på, varav en elev berättade om sitt 

tidigare hemland Japan. Certo et al. (2010, s. 253) menar att elevledda diskussioner gör att 
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elevernas förståelse inte begränsas av lärarens egna frågor och resonemang vilket utmanar 

eleverna att integrera och utmana varandra samt utforska personliga funderingar. 

  

Ewalds (2007, s. 374) resultat visar att den gemensamma läsningen ofta handlar om att 

läraren högläser ur en kapitelbok, men att elevernas tysta läsning förekommer mest. Ewald 

(2007, s. 372) beskriver en problematik kring att de elever som inte har ett etablerat 

läsintresse när de börjar mellanstadiet inte får stöd att utveckla detta, eftersom högläsning 

och boksamtal sällan förekommer. Även Hadjioannou och Loizous (2011, s. 54) resultat 

visar att högläsning i kombination med boksamtalet leder till ett ökat intresse för läsning 

och för en specifik genre. Ewald (2007, s. 375) menar vidare att det finns de elever som 

vill läsa mer, men inte hinner då andra uppgifter tar upp all deras tid. De elever som redan 

har ett flitigt läsintresse utvecklar istället sina läserfarenheter i mellanåren, vilket gör att 

klyftan mellan dessa elever bara blir större ju äldre de blir. Studien (Ewald, 2007, s. 375) 

visar att det finns enskilda initiativ till utforskande samtal men gränserna är slutna mellan 

svenskämnet och litteraturläsning i skolan samt elevernas värld utanför den.  

5. 2. 1 Jämförelse mellan bilderboken och kapitelboken  

Studien som Leech och Rowe (2014) genomfört bygger bland annat på att val av bok till 

högläsningen får konsekvenser för boksamtalets kvalité samt kvantitet. Forskarna ser 

femårsåldern som en kritisk ålder för den sortens högläsning som uppmuntrar samtal 

bortom texten, då tidigare forskning visar att dessa samtal förbereder eleverna inför deras 

framtida akademiska språk i förskoleklassen och vidare. Leech och Rowes (2014, s. 19) 

studie visar att bilderböcker skapar fler kvantitativa och kvalitativa samtal i de yngre 

åldrarna. Det framkommer att kapitelböcker leder till färre samtal bortom texten på grund 

av att texten är mer komplex, textmängden ökar och avsaknaden av bilder (Leech & Rowe, 

2014, s. 15–16). Jönsson (2007, s. 152) beskriver ett liknande resultat då den grupp av 

elever som läste en bilderbok med kortare texter och många bilder resonerade mer 

djupgående än den gruppen som läste kapitelböcker med betydligt färre bilder. Leech och 

Rowe (2014, s. 19) menar att en konsekvens av att välja för svåra texter för tidigt, som till 

exempel kapitelböcker utan bilder, är att eleverna kan förlora intresset för läsningen.   

 

Serafini och Ladds (2008, s. 10–11) studie analyserar högläsning av bilderböcker och dess 

boksamtal i smågrupper, som utmynnade i över 1500 svar som sedan kategoriserades under 
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konkreta och abstrakta svar. Resultatet visar att eleverna kan återberätta händelser utifrån 

bilderboken men däremot visar de inga tydliga belägg på att ha någon djupare förståelse 

bortom den bokstavliga tolkningen. Svarsfrekvensen visar att 79 % av tolkningarna av 

bilderböcker var bokstavliga, vilket utgör att endast 21 % av svaren beskriver tolkningar 

där det sker paralleller mellan text och bild till elevernas egna liv, andra texter och 

omvärlden. Däremot ser Serafini och Ladd (2008, s. 15–16) att ju längre eleverna arbetade 

med bilderböcker desto större engagemang visade de. Även Jönsson (2007, s. 235) 

argumenterar för att bilderboken är lämplig som litteraturläsning, då lek och läsning många 

gånger kopplas samman för yngre barn och motiverar dem. Leken skapar mening och 

därmed den fortsatta läsningen, för exempelvis Nils som leker att han är detektiv för att 

han har läst detektivböcker.  

5. 3 Hur ser lärarens roll ut i boksamtalet? 

Serafini och Ladds (2008, s. 17) resultat visar att den bok som genererade flest frågor och 

diskussioner bortom texten var den som läraren var mest obekväm med. Lärarens bristande 

förkunskap av den aktuella texten gjorde att eleverna fick tillfälle att fritt göra egna 

tolkningar av texten. De rekommenderar inte att lärare bör strunta i att vara insatta i 

litteraturen, men att de däremot inte bör blanda in sina egna tolkningar och värderingar när 

de diskuterar texten med eleverna, samt att de inte bör styra varken samtalets riktning eller 

fokus. Resultatet av deras studie visar att om det läggs mer tid på varje bilderbok utvecklar 

det fler djupare tolkningar hos eleverna, men hur lång tid som bör läggas beror på den tid 

som elevgruppen behöver för att utveckla dessa tolkningar (Serafini & Ladd, 2008, s. 17).  

 

Hadjioannou och Loizous (2011, s. 62) undersökning visar att elevernas engagemang 

under boksamtalen gick från ett milt intresse till en vilja göra bra ifrån sig. Forskarna ser 

att elevers fokus främst ligger på att svara rätt på lärarens frågor, snarare än att skapa sig 

ett genuint intresse av boken och dess karaktärer. Om läraren intar en alltför dominant roll 

får eleverna en respondentroll där endast det rätta svaret efterfrågas. Konsekvensen av 

detta gör att elevernas engagemang och intresse minskar (Hadjioannou & Loizou, 2011, s. 

62). Ewalds (2007, s. 372) studie pekar också på att om att läraren ofta är i centrum i 

klassrummet blir utrymmet för elevernas muntliga språkanvändning undanträngd av att 

lärarna läser, instruerar och förklarar större delen av undervisningstiden. Certo et al. (2010, 
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s. 257) menar att det är svårt för läraren att kliva ifrån de traditionella lärarledda samtalen 

där läraren ses som frontfiguren för att tillåta att fler elevstyrda samtal hamnar i fokus. 

Elevstyrda boksamtal tillåter eleverna att fundera över problematiska delar av texten, men 

samtidigt att få utmana texten och varandra. Certo et al. (2010, s. 253) skriver att läraren 

däremot bör finnas tillgänglig som stöd även om eleverna är självständiga nog att klara sig 

själv under samtalen.  

 

Worthy, Chamberlain, Peterson, Sharp och Shih (2012, s. 314) skriver att den lärare som 

de studerat skapar personligt utrymme för alla elever som deltar. Hon formulerar etiska 

och moraliska dilemman samt skapar en öppen miljö som uppmuntrar utbyte av idéer och 

känslor. I förhållande till den miljö som läraren skapade observerar forskarna att eleverna 

successivt gör fler personliga kopplingar och delar med sig av känslor utifrån litteraturen i 

sina öppna samtal. Under en observation av en högläsningsdiskussion ser forskarna 

(Worthy et al., 2012, s. 315) att läraren avsiktligt låter en elev att träda fram en längre stund 

än vanligt, då hon dels vill utveckla elevens idéer men samtidigt uppmuntra andra elever 

att prata samt att förstå vikten av att värdera allas åsikter och röster. Även Jönssons (2007, 

s. 233) studie behandlar de tysta eleverna som inte syns i resultatet. Vissa elever är i stort 

sett osynliga under både högläsningen och samtalen, vilket leder till att de inte blir valda 

för närmare dokumentation. Jönsson (2007, s. 234) intresserar sig för hur de tysta eleverna 

lyssnar och vad de gör under högläsningen och ser därför en möjlighet till att fokusera på 

de tysta eleverna under boksamtalet.  

5. 3. 1 Vikten av att genomföra boksamtal   

Hindman, Connor, Jewkes och Morrisson (2008, s. 337) har gjort en omfattande studie av 

130 elevers läserfarenheter från både hemmet och förskolan, vars resultat pekar på en 

annan problematik där endast en av 23 lärare väljer att dela klassen i mindre grupper inför 

högläsningen, där resterande läser i helklass. I enbart två klassrum förekom det samtal 

kring texten som tidigare lästs och den text som läses. Samtidigt gick eleverna i sex av 

klassrummen miste om högläsning och dess samtal helt och hållet (Hindman et al., 2008, 

s. 337). Hindman, Wasik och Erharts (2012, s. 466) resultat visar att alla lärare i deras 

studie använder någon form av konkreta eller abstrakta samtal om texter, även om 

skillnaderna är avsevärda lärarna sinsemellan. Under studiens gång utvecklar eleverna ett 
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större ordförråd oavsett om lärarna använder sig av konkreta eller abstrakta samtal. 

Hindman et al. (2012, s. 467) förklarar att de mer konkreta boksamtalen och fler 

instruktioner under bokläsningen främjar de svagare eleverna, men inte de starkare 

eleverna i samma omfattning. Studien behandlar en individualiserad stödstrategi där det 

erbjuds omläsning i en-till-en eller smågrupper för elever med sämre ordförråd, för att 

skapa fler tillfällen att använda dessa ord med lärare och klasskamrater. I Jönssons (2007, 

s. 240) resultat framkommer det att läraren kan bygga upp byggnadsställningar som 

fungerar som en stödstruktur för den läsning som sker tillsammans i form av bland annat 

läsloggar och samtal. Stödstrukturerna ska inte monteras ner utan de ska istället förändras 

över tid då svårighetsgraden ökar ju äldre eleverna blir. Certo et al. (2010, s. 257) skriver 

att elever idag är bundna till en relativt strikt skolmiljö där lärare inte får glömma bort att 

lära eleverna grundläggande socialt språk, i detta fall hur man talar om en bok.  
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6. Diskussion  

I detta avsnittet presenteras en metoddiskussion och en resultatdiskussion. Under 

metoddiskussionen (6. 1) beskrivs styrkor och svagheter vid valda metoder i 

informationssökningen samt analysen av det insamlade materialet. I resultatdiskussionen 

(6. 2) diskuteras resultatet i förhållande till syftet, frågeställningar, yrkesverksamheten och 

till egna erfarenheter. Avslutningsvis diskuteras idéer för vidare forskning (6. 3).  

6. 1 Metoddiskussion  

Här diskuteras den genomförda informationssökningen och analysen av det insamlade 

materialet, för att finna styrkor och svagheter i våra valda metoder.  

6. 1. 1 Informationssökning  

Utgångspunkten för informationssökningen var att få svar på syftet och frågeställningarna. 

Genom att använda ett urval av sökord som kändes relevanta för studien bidrog 

informationssökningen till ett flertal forskningspublikationer. Utifrån kriterier för 

inklusion exkluderades en del publikationer och resterande blev analyserat som en del av 

urvalet (se bilaga 1). Under sökningen användes flera olika databaser och en söktjänst via 

högskolebiblioteket, där databasen ERIC och söktjänsten PRIMO bidrog till flest relevanta 

publikationer. Sökord på engelska genererade åtta publikationer varav sökord på svenska 

endast resulterade i tre publikationer (se bilaga 2). Genom trunkering och frassökning 

avgränsades antalet sökträffar och därmed kunde mer relevant litteratur hittas. Det 

eftersträvades att finna flera olika publikationstyper som bland annat doktorsavhandlingar 

och tidskriftsartiklar. En avgränsning som användes genom i stort sätt hela sökprocessen 

var peer-reviewed i strävan att upprätthålla en vetenskaplig standard.  

 

En svaghet med den genomförda informationssökningen är att det var relativt svårt att hitta 

relevant litteratur, då ett flertal av publikationernas innehåll syftade på andra faktorer än 

de som valts ut att studera i frågeställningarna. En stor del av litteraturen behandlade 

framförallt illustrationens påverkan i bilderböcker, bokcirklar för vuxna, 

andraspråksinlärning och föräldrars påverkan. Framförallt har det uppmärksammats att en 

stor del av forskningen syftar till andra årskurser än F–3, kanske allra främst förskolan. På 

samma sätt som det kan vara positivt, kan det även vara negativt att området som valts inte 
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är tillräckligt studerat inom årskurserna F–3. Därför togs beslutet att inkludera en del av 

publikationerna som syftar till förskolebarn som är på väg in i skolans tidiga år. Samma 

problematik fanns även gällande hemmets påverkan, då den litteratur som behandlade en 

kombination av hemmets och skolans påverkan på barnet inte exkluderades. Med undantag 

för avhandlingarna är majoriteten av de analyserade publikationer publicerade och 

genomförda i andra länder än Sverige. Nackdelar med internationell litteratur är att det 

svenska deltagandet är relativt lågt då syftet och frågeställningarna bottnar sig i svensk 

undervisning och svensk skola. Däremot borde all slags undervisning, oavsett land, sträva 

efter en lyckad språkundervisning där elevers läsutveckling och inställning till läsning av 

litteratur främjas.  

6. 1. 2 Materialanalys  

Det analyserade materialet som överensstämde med utvalda kriterier för inklusion 

sammanställdes i Tabell över litteratur i resultat 4. 4. Vid kategorisering av det 

analyserade materialet användes ett annat tillvägagångssätt än kriterier för inklusion, där 

materialet kategoriserades utifrån litteraturstudiens frågeställningar. Genom de utvalda 

kategorierna synliggjordes olika kännetecken i litteraturen för att kunna få svar på 

frågeställningarna. De utvalda kategorierna påverkade tolkningen av texten, då det söktes 

efter likartade kännetecken i all litteratur.  

 

Det delas ett gemensamt intresserade av boksamtal i undervisning och hur dess effekt 

påverkar dels läsutveckling och dels inställningen till barnlitteratur, vilket till viss del har 

påverkat resultatet. Genom att vara väldigt intresserad av ett specifikt ämne finns det 

därmed en risk att lätt komma ifrån det ursprungliga syftet när annan intressant fakta dök 

upp. På grund av detta bearbetades alla texter tillsammans vid mer än ett tillfälle för att 

kunna se mer objektivt på litteraturens relevans för syfte. Då en stor del av litteraturen var 

skriven på engelska behövde båda bearbeta texterna och översätta dem med hjälp av 

varandra och lexikon för en så korrekt tolkning som möjligt.  

 

Studiens frågeställningar har besvarats genom vårt sätt att bearbeta litteraturen. 

Inledningsvis lyftes syftet, metoden och resultatet i all litteratur och sammanställdes i 

bilaga 1 för att få en överblick över insamlat material. Nästa steg blev att stryka under 
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relevant text och färgkoda utifrån valda kategorier för att med lätthet kunna gå tillbaka till 

den text som avsetts att använda i resultatet. Färgkodningen har även gjort det enkelt att i 

efterhand gå tillbaka till ursprungskällan vid behov. Det valda arbetssättet gav en bra 

överblick över den valda litteraturen, men var i sin tur relativt tidskrävande.  

6. 2 Resultatdiskussion 

Resultatet har gett svar på frågeställningarna och därigenom har syftet uppnåtts med 

studien. I detta avsnitt diskuteras resultatet i relation till syftet samt hur resultatet är 

väsentligt för yrkesverksamheten.  

6. 2. 1 Relevans för syftet 

Efter att ha genomfört denna studie har vi utvecklat en djupare förståelse för vilka effekter 

boksamtal kan ha i undervisningen för att främja olika förmågor. Resultatet har gett svar 

på utvalda frågeställningar om hur boksamtal påverkar elevers läsutveckling, vad som 

påverkar elevers inställning till läsning av barnlitteratur samt lärarens roll i 

undervisningen.  

I bakgrunden definieras de begrepp som anses relevanta för att förstå resultatet som 

redovisas. Då studien grundar sig i frågeställningar som behandlar boksamtalets olika 

effekter var det relevant att inleda bakgrunden med vad boksamtalet utgår ifrån. Detta 

resulterade i ett avsnitt om barnlitteratur varav en stor del utgörs av bilderboken som också 

definieras som begrepp. Här gjordes även en begränsning av begreppet barnlitteratur till 

att endast gälla böcker. Det ansågs också relevant att kort redogöra för barnbokens historia 

för att förstå grunden till hur det moderna begreppet av bilderboken har vuxit fram. Centralt 

för studien är begreppet boksamtal som följs av bokcirklar, som ett underbegrepp till 

boksamtal. Det sista begreppet som redogörs i bakgrunden är läsutveckling som en del av 

en av frågeställningarna. Bakgrunden avslutas med hur föregående begrepp definieras i 

förhållande till styrdokumenten för årskurs F–3 samt skolans värdegrund och uppdrag.  

6. 2. 2 Relevans för yrkesverksamheten 

Resultatet anses relevant för yrkesverksamheten då det beskriver vad litteraturen säger om 

sambandet mellan boksamtal och läsutveckling samt inställning till läsning av 

barnlitteratur. 
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På vilka sätt påverkar boksamtal elevers läsutveckling? 

Vi ser kopplingar mellan att yngre elever som har problem med avkodning och är 

långsamma i sin läsning kan gynnas av den gemensamma läsningen och dess boksamtal 

(Certo et al., 2010, s. 254; Reichenberg & Emanuelsson, 2014, s. 14).  Enligt Certo et al. 

(2010, s. 254) har de äldre eleverna oftast brister i sitt ordförråd, medan Hadjioannou och 

Loizou (2011, s. 54) menar att boksamtal i kombination med högläsning främjar och utökar 

ordförrådet. Därmed kan det dras en slutsats om att boksamtal är något som bör behandlas 

redan i tidig ålder för att förebygga senare problem och hinder i bland annat ordförrådet.  

I bakgrunden beskrivs fabeln där John Locke menar att bilder tillsammans med fabeln kan 

fungera som ett hjälpmedel till barnens begränsande perspektiv (Rhedin, 2001, 33). Men 

Jönssons (2007, s. 149) studie pekar på en problematik där en elev inte kan göra kopplingar 

mellan sig själv och djur då bilderna är alltför konkreta. Trots karaktärens förmänskligade 

drag kan inte eleven dra paralleller mellan sig själv och karaktären, vilket anses intressant 

då mycket av dagens barnlitteratur använder sig av förmänskligade djur, speciellt i de lägre 

åldrarna. En risk kan vara att föreställningsvärldarna blockeras då eleverna inte kan relatera 

till innehållet som presenteras i boken. Det behöver inte nödvändigtvis vara så för alla 

elever, men däremot bör läraren ha problematiken i åtanke i val av bok för boksamtal.  

Vi anser att vår första frågeställning På vilka sätt påverkar boksamtal elevers 

läsutveckling? är delvis besvarad då vårt resultat visar flera olika effekter av boksamtalet, 

samt att flera forskare stödjer detta på olika sätt. Däremot hade vi velat se på mer forskning 

inom området med inriktning mot förskoleklassen och årskurs F–3 för att få en ännu 

tydligare och säkrare bild av problemet.  

Hur påverkar arbetet med boksamtal elevers inställning till läsning av 

barnlitteratur? 

Certo et al. (2010, s. 250) resultat visar att eleverna föredrar bokcirklar där de diskuterar 

boken framför den tysta läsningen. Resultatet visar att eleverna är positiva till bokcirklarna 

och tycker om att ha fysiska böcker som de får diskutera tillsammans, vilket har lett till att 

50 % av eleverna nu läser fler böcker än tidigare tack vare samtalen som skett under dessa. 

Däremot visar Ewalds (2007, s. 373) studie att den tysta läsningen dominerade i de fyra 

svenska skolorna som hennes studie ägde rum, samt att det inte förekom någon form av 



26 
 

kritisk reflektion kring vad som lästs. Trots att Ewalds studie gjordes för över 12 år sedan 

speglar resultatet den erfarenhet vi har från vår VFU där det till viss del förekom 

högläsning, men inga tillhörande boksamtal. Både Certo et al. (2010) och Hadjioannou och 

Loizous (2011) resultat redovisar många positiva effekter av boksamtal på elevers 

inställning till läsning av barnlitteratur, men ändå genomförs inte detta i svensk skola. 

Många av de studier som granskats är relativt gamla, vilket får oss att ifrågasätta varför 

boksamtalen inte träder fram starkare i dagens undervisning.  

I Leech och Rowes (2014, s. 19) resultat framkommer det att bilderboken främjar både 

kvalitativa och kvantitativa boksamtal, vilket även Jönsson (2007, s. 152) argumenterar för 

då hon skriver att elever som läste bilderböcker resonerade mer djupgående än gruppen 

som läste kapitelböcker. Leech och Rowes (2014, s. 15–19) studie visar också att 

kapitelböcker leder till färre samtal bortom texten, samt att en konsekvens för att välja för 

svåra böcker för tidigt kan leda till minskat intresse för läsning. Det framkommer tydligt i 

dessa texter att bilderböcker anses som lämpliga för yngre barn när det kommer till 

boksamtal, då Jönssons (2007, s. 235) studie visar att genom bilderböcker kan lek och 

läsning kopplas samman, vilket leder till att leken gör den fortsatta läsningen meningsfull. 

För lärare i de yngre åldrarna känns detta resultat väldigt relevant då leken utgör en viktig 

del av elevernas liv, både i och utanför skolan. Enligt Skolverket (2017, s. 7) är litteraturen 

tydligt förankrad i kursplanen och undervisningen bör ge eleverna rika möjligheter till 

bekanta sig med denna, för att i sin tur kunna öppna upp för ett läsintresse. Vi tror därför 

att både val av bok och dess boksamtal är mycket viktiga för elevens inställning till läsning 

av barnlitteratur. Därmed anser vi att vår andra frågeställning Hur påverkar arbetet med 

boksamtal elevers inställning till läsning av barnlitteratur besvarad.  

Hur ser lärarens roll ut i boksamtalet? 

Resultatet från flera studier (Ewald, 2007, s. 372; Certo et al., 2010, s. 257) visar att det är 

svårt för läraren att träda ifrån de traditionella lärarledda samtalen där läraren är i fokus. 

Serafini och Ladds (2008, s. 17) resultat visar att läraren inte ska blanda in sina egna 

tolkningar samt att de inte bör vara så insatta i litteraturen att de styr samtalet, men Certo 

et al. (2010, s. 253) studie visar däremot att läraren bör finnas där som stöd. Hadjioannou 

och Loizous (2011, s. 62) resultat visar att en konsekvens av att läraren styr samtalet alltför 

hårt är att eleverna inte utvecklar ett intresse för boken utan endast vill behaga läraren med 

rätt svar. Enligt Skolverket (2018, s. 8) ska elevens vidare lärande grunda sig i deras 
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tidigare erfarenheter och bakgrund, vilket vi anser kan påverkas av att läraren färgar 

boksamtalen alltför mycket av sina egna tolkningar av verkligheten och boken i fråga. Vi 

ser även en problematik då det är lätt att välja en bok för ett visst syfte, men uppnås inte 

det syftet av eleverna är det lätt att som lärare vinkla samtalet och därmed färga det. Om 

det finns en vilja till att använda boksamtal i undervisningen bör läraren ha detta i åtanke. 

Worthy et al. (2012, s. 314–315) och Jönsson (2007, s. 234) menar att läraren bör skapa en 

öppen och tillåtande miljö där även de tysta elevernas tankar får träda fram, vilket läraren 

också bör ha i åtanke då det oftast är samma elever som är delaktiga i boksamtalen i 

helklass. Med detta anser vi att den sista frågeställningen Hur ser lärarens roll ut i 

boksamtalet är besvarad.  

6. 3 Idéer för fortsatt forskning   

Utifrån vårt resultat av litteraturstudien anser vi att det behöver forskas vidare kring 

skolbibliotekens utbud samt bibliotekariens engagemang. Då stora delar av vår litteratur 

behandlar hur boksamtal och högläsning bör användas i klassrummet på olika sätt, 

uppmärksammade vi en brist inom forskningen kring val av bok för boksamtal. Därför 

anser vi att det hade varit intressant att se hur situationen ser ut i någon av kommunens 

skolor, där vi hade kunnat jämföra om det finns någon skillnad i elevernas läsintresse om 

skolan har ett etablerat skolbibliotek där det sker antingen boksamtal eller bokcirklar med 

fokus på årskurs F–3.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Författare 

Titel 

Publikationsår 

Tidsskrift 

 

Syfte 

 

Design 

Urval 

Datainsamling 

Land 

 

Studiens 

teoretiska 

utgångsp

unkt 

Resultat 

Valda kategorier 

Certo, Janine, Moxley, 

Kathleen, Reffitt, Kelly 

& Miller, Jeffrey A. 

 

I Learned How to Talk 

About a Book: 

Children’s Perceptions 

of Literature Circles 

Across Grade and 

Ability Levels (2010).  

 

Literacy Research and 

Instructions. 

 

 

Syftet var att undersöka 

elevers upplevelser av 

bokcirklar i 

grundskolan. 

 

  

Designen är bra och det är lätt 

att hitta under alla tydliga 

rubriker. Bra sammanfattning 

av alla intervjuer som gjorts där 

de delar upp allas svar av 

intervjufrågorna under en och 

samma rubrik. Kvalitativ 

forskningsmetod. 

 

Urvalet var 24 elever från 

årskurs ett, tre, fyra och fem. 

Det deltog även nio lärare, 

varav två från årskurs ett, tre 

från årskurs tre, en från årskurs 

fyra, två från årskurs fem och 

en speciallärare. De spelade in 

individuella intervjuer med alla 

elever, ca. 20–30 minuter 

långa, där det även 

Sociokult

urell.  

Studiens resultat visade att elevledda 

diskussioner i smågrupper om litteratur 

kan leda till engagemang och glädje hos 

eleven.  

 

Kategori: 

Läsutveckling 

Barnlitteratur 

Lärarens roll 

 

 



2 
 

dokumenterades vad eleverna 

svarade och hur de icke-verbalt 

betedde sig.   

 

USA, Pennsylvania.  

Ewald, Annette.  

 

Läskulturer: Lärare, 

elever och 

litteraturläsning i 

grundskolans mellanår 

(2007).  

 

Malmö studies in 

educational sciences 

No. 29 

 

Avhandlingens syfte är 

att klargöra vilken 

betydelse läsning av 

skönlitteratur har i 

skolans mellanår, men 

också att beskriva hur 

det skönlitterära arbetet 

ser ut för lärare och 

elever i praktiken.  

Avhandlingens design är bra, 

då den har en 

innehållsförteckning samt att 

den är skriven med att lättläst 

språk. Dock är avhandlingen 

rätt omfattande med ca. 400 

sidor och allt är inte relevant 

för vår studie. Insamlat 

empiriskt material genom en 

etnografisk forskningsstrategi 

under flera års tid.  

 

Det deltog sju lärare från fyra 

olika skolor. Insamlat material 

från fältarbete under flera års 

tid i form av deltagande 

observationer och inspelade 

intervjuer med de sju lärarna 

och ca. 200 elever.  

 

Sverige, Malmö.  

Holistiskt  Det framträder skillnader i elevernas 

inställning till fritidsläsning, samt att 

spridningen gällande deras textvanor och 

textval är mycket stor - vilket är något 

som förstärks ytterligare under 

mellanåren.  

 

Kategori: 

Läsutveckling 

Barnlitteratur 

Lärarens roll 
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Hadjioannou, Xenia & 

Loizou, Eleni.  

 

Talking About Books 

With Young Children: 

Analyzing the 

Discursive Nature of 

One-to-One Booktalks 

(2011).  

 

Early Education & 

Development.  

 

Syftet med studien är 

att undersöka en-till-en 

boksamtal mellan unga 

lärarstudenter och 

elever samt hur 

studenterna genomför 

litteraturdiskussioner 

utifrån deras egna 

kurser.  

Syftet var svårt att identifiera 

och förklarades otydligt. I 

övrigt ganska lätt att hitta bland 

alla rubriker. Undersökningen 

genomfördes genom en tvåfas 

studie. Kvalitativ 

forskningsmetod.  

 

I första delen av studien deltog 

89 andraårsstudenter, vars 

inriktning var 

grundskoleutbildning, som 

parades ihop med 89 first-grade 

students mellan 6–7 år. Andra 

delen av studien deltog 57 

förskollärarstudenter 

tillsammans med 57 

förskolebarn mellan 4.8-5.8 år.  

 

USA, Pennsylvania.  

-  Tre kategorier av boksamtal 

identifierades i resultatet, varav de 

verklighetsnära boksamtalen 

(översättning: true booktalks) visade sig 

vara den mest effektiva hos eleverna. 

Genom en öppen och flexibel ram där 

läraren skapar lekfulla och strukturerade 

aktiviteter tilläts en meningsfull och fritt 

flytande interaktion mellan elev och 

lärare i samtalen.   

 

Kategori: 

Läsförståelse 

Lärarens roll 

 

Hindman, Annemarie 

H., Connor, Carol M., 

Jewkes, Abigail M. & 

Morrison, Frederick J. 

 

Untangling the effects 

of shared book reading: 

Syftet med studien var 

att analysera hur ofta 

och vilket typ av språk 

som utbyts under 

läsningen mellan lärare 

och elever, samt mellan 

hemmet och eleverna. 

Studien behandlar även 

En del av artikeln är svårtolkad, 

speciellt tabellerna, men en del 

av övriga textinnehållet var 

relevant för vårt syfte. Bra 

design med ett rikt 

informationsinnehåll, varav 

-  Resultatet avslöjar att gemensam läsning 

hemma och i skolan påverkar både 

elevens avkodning och läsförståelse, men 

att de meningsfulla diskussionerna 

gentemot läsförståelsen påverkas mer. 

Elevernas vokabulär relaterar starkt till 

samtal kring ett känt sammanhang, men 
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Multiple factors and 

their associations with 

preschool literacy 

outcomes (2008).  

 

Early Childhood 

Resarch Quarterly.  

relationen mellan 

avkodning och 

läsförståelse beroende 

på elevens nivå.  

visst innehåll gick att sortera 

bort.  

 

130 barn videofilmades när 

deras förälder läste en barnbok 

för dem och i 33 olika 

förskoleklassrum videofilmades 

även barnen under 

högläsningen. Det gjordes även 

observationer hemma och i 

klassrummet.  

 

USA.  

har också visats sig ha positiva effekter 

på abstrakta samtal.   

 

Kategori: 

Läsutveckling 

Lärarens roll 

 

Hindman, Annemarie 

H., Wasik, Barbara A. 

& Erhart, Amber C. 

 

Shared Book Reading 

and Head Start 

Preschoolers’ 

Vocabulary Learning: 

The Role of Book-

Related Discussion and 

Curricular Connections 

(2012). 

 

Studien undersöker hur 

förstelärares språk 

under högläsningen 

påverkar 

förskolebarnens 

vokabulära utveckling.  

Utförlig artikel med mycket 

textinnehåll, samt diagram och 

tabeller över resultat. Lätt att 

hitta information till vårt syfte 

men en del sorterades bort.   

 

Tio förstelärare deltog i 

undersökningen, där de blev 

videofilmande när de läste för 

sammanlagt 153 barn. Barnens 

vokabulär testades innan 

undersökningen påbörjades.  

 

-  Resultatet visade att barnen lärde sig fler 

ord under årets gång när de fick ta del av 

både konkreta och abstrakta boksamtal 

under högläsningen. Konkreta boksamtal 

var däremot den mest framgångsrika 

metoden hos barn med lågt vokabulär. 

 

Kategori: 

Lärarens roll 
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Early Education & 

Development.  

USA, Pennsylvania.  

Jönsson, Karin.  

 

Litteraturarbetets 

möjligheter: En studie 

av barns läsning i 

årskurs F–3 (2007). 

 

Malmö studies in 

educational sciences 

No. 33 

 

 

 

 

Avhandlingen syfte är 

att i litteraturarbetet för 

årskurs F–3 få kunskap 

om potentialer och 

hinder i användningen 

av pedagogiska 

verktyg, men också att 

granska vilka villkor 

som finns för skapandet 

av föreställningsvärldar 

för barnen och skapa en 

läsargemenskap.  

Tydligt upplägg och design 

med en innehållsförteckning 

över avhandlingen. Inspirerad 

av en etnografisk 

materialinsamling. Empiriskt 

material. Lärarforskning.  

 

Under fyra års tid deltog 24 

elever, 11 pojkar och 13 flickor 

i undersökningen, där Jönsson 

själv var läraren, med start i 

förskoleklass. Det gjordes 

samtal med eleverna där hon 

gjorde video- och 

ljudinspelningar. Elevtexter 

analyserades och anteckningar 

gjordes.  

 

Sverige. 

 

-  
Då syftet var relativt stort resulterade 

avhandling i flera olika 

ställningstaganden. Främst skriver 

Jönsson om att klassrummet behöver vara 

en trygg plats för att lyssnande ska kunna 

ta form i samtal och associationer, men 

även om komplexiteten av högläsningen 

där elevernas reaktioner är svåra att ta 

fasta på utan videofilmning. En del av 

den empiriska data fångade inte  den 

kroppsliga responsen. Resultatet visar att 

boksamtal och läsloggarna utvecklas 

genom åren och följer en viss progression 

då elever alltmer involverar sig i 

karaktärer m.m.  

 

Kategori: 

Läsutveckling 

Barnlitteratur 

Lärarens roll 
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Leech, Kathryn A. & 

Rowe, Meredith L. 

 

A comparison of 

preschool children’s 

discussions with parents 

during picture book and 

chapter book reading 

(2014).  

 

First Language.  

Studiens syfte var att 

undersöka om bokens 

genre påverkar 

kvalitén/kvantiteten på 

diskussionen mellan 

barn och dess förälder, 

men att de då syftar på 

diskussionen bortom 

texten.  

Designen är lätt att följa då den 

har tydliga rubriker och 

underrubriker. Det finns även 

diagram och tabeller över den 

data som samlats in. Kvalitativ 

forskningsmetod.  

 

Studiens urval var 33 femåriga 

barn och föräldrar, varav två 

bortfall som inte är 

medräknade. Det videofilmades 

när föräldern läste och 

diskuterade med sitt barn och 

detta transkriberades sedan.  

 

USA, Maryland.  

-  Det visade sig att bilderböcker ledde till 

högre kvalité/kvantitet av diskussionerna 

än vad kapitelböcker gjorde, för yngre 

barn. Kapitelböcker bidrog till att barn 

med högre återberättandeförmåga kunde 

utvecklas ännu mer, medan de barn som 

befinner sig på en lägre nivå hade enklare 

att förstå och diskutera enklare 

bilderböcker med mindre text. Föräldrar 

bör ta sitt barns språkförmåga i åtanke för 

att inte välja en för svår text att läsa och 

diskutera.  

 

Kategori: 

Barnlitteratur 

Omar, Ainon & Saufi, 

Maizatulliza, M. 

 

Storybook Read-Alouds 

to Enhance Students’ 

Comprehension Skills 

in ESL Classrooms: A 

Case Study (2015).  

 

Syftet var att undersöka 

om lärarnas nuvarande 

anpassningar för 

högläsning av 

sagoböcker 

överensstämmer med de 

valda anpassningarna 

för högläsning 

(Whitehurst et at.).   

Designen är ganska tydlig med 

tabeller över resultat över 

lärarnas svar. Relativt kort, men 

med bra innehåll. Kvalitativ 

forskningsmetod.   

 

Genom observationer och 

intervjuer av lärares 

högläsningsstrategier av tre 

lärare i klass två. 

-  
De fann många likheter mellan lärarna 

där bland annat repetitiv läsning, läsflyt, 

uttal och intonation var viktiga element, 

men däremot använde ingen av lärarna 

bildstöd till läsningen. För att högläsning 

skall vara givande för eleverna bör 

lärarna använda flera olika anpassningar 

under samma tillfälle.  

 

Kategori: 
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Dinamika Ilmu.  

Malaysia.  

Läsförståelse 

 

Reichenberg, Monica & 

Emanuelsson, Britt-

Marie.  

 

Elever i årskurs 3 läser 

och samtalar om texter: 

En interventionsstudie 

(2014).  

 

Acta Didactica Norge.  

 

 

Syftet med studien var 

att granska två metoder 

för läsförståelse, 

Reciprocal Teaching 

(RT) och Questioning 

the Author (QtA).  

Designen är lättläst. 

Omfattande inledning och 

beskrivning av RT och QtA, 

där de även jämförs 

sinsemellan. Bra med en svensk 

undersökning! Kvalitativ 

forskningsmetod.  

 

71 elever i årskurs 3 från 2 

olika skolor i Västra Sverige.  

 

Eleverna fick träna fyra gånger 

per vecka under åtta veckors 

tid, totalt 32 samtal. Ena halva 

fick testa RT och andra halvan 

QtA. Elevernas läsförståelse 

testades innan och efter 

interventionen.  

 

Sverige.  

-  Resultatet visade att elevernas 

läsförståelse och läshastighet hade ökat 

oavsett om de tränat efter RT eller QtA, 

men läshastigheten av sammanhängande 

text ökade mest efter QtA.  

 

Kategori: 

Läsutveckling 
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Serafini, Frank & Ladd, 

Sophie M.  

 

The challenge of 

moving beyond the 

literal in literature 

discussions (2008).  

 

Journal of language and 

literacy education.  

 

 

Syftet är att analysera 

elevers diskussioner 

genom bilderböcker där 

bilder och det skriva 

ordet samverkar.  

Konkret design med bra kvalité 

på texten då den är lite kortare. 

Innehåller tabeller över resultat. 

Kvalitativ forskningsmetod.  

 

Studien är genomförd i en 

årskurs tre med fokus på tre 

utvalda bilderböcker: Till 

vildingarnas land, De tre små 

grisarna och Voices in the Park 

(sista saknar svensk 

översättning). En lärare och 18 

elever deltog genom inspelade 

intervjuer, diskussion varje dag 

och anteckningar från 

högläslningstillfällen.  

 

USA, Southwestern.  

-  
Resultatet visade på att en stor del av 

högläsningen och dess diskussion las på 

den konkreta tolkningen av både texten 

och bilderna, det saknades en fördjupad 

tolkning och en högre nivå av tänkande. 

Det visar ändå att bilderboken med dess 

visuella stöd gynnar tolkningen och 

förståelsen av texten.   

 

Kategori: 

Barnlitteratur 

Lärarens roll 

 

Worthy, Jo, 

Chamberlain, 

Katharine, Peterson, 

Katie, Sharp, Caron & 

Shih, Pei-Yu.  

 

The Importance of 

Read-Aloud and 

Dialogue in an Era of 

Syftet med studien var 

att ta itu med vad det är 

som kan underlätta för 

läraren vid samtal kring 

litteratur vid 

högläsning.  

En etnografisk studie där syfte 

och metod syns tydligt. 

Resultat och diskussion är 

skrivna tillsammans där de 

redovisar olika dialoger som 

skett.  

 

En lärare i årskurs 2 med 19 

elever följs under 2007–2008 

års termin.  

Sociokult

urell.  

Resultatet visade att läraren främjade 

elevernas diskussioner kring högläsning 

av litteratur genom att skapa en atmosfär 

som präglas av ett tillåtande och 

respektfullt lyssnande. Istället för att 

blunda för otrygga ämnen, öppnade 

läraren upp för diskussion, vilket skapade 

ett tryggt klassrumsklimat för eleverna.  
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Narrowed Curriculum: 

An Examination of 

Literature Discussions 

in a Second-Grade 

Classroom (2012).  

 

Literacy Research and 

Instructions. 

 

 

De samlade in data i form av 

videoinspelningar, intervjuer av 

läraren, anteckningar och 

observationer under 38 

lektioner, 110 minuter vardera, 

varav 30 filmades. 18 av dessa 

valdes ut då de specifikt 

behandlade 

högläsningsdiskussioner.  

 

USA, Texas.  

 

Kvalitativ forskningsmetod.  

Kategori: 

Lärarens roll 

 

 

Bilaga 2 

Söktjänst Sökord Antal 

Träffar 

Relevant litteratur 

PsycINFO book* AND discuss* 

AND child* AND read* 

AND aloud AND 

”reading comprehension” 

 

Avgränsning:  

Peer reviewed 

1 Ingen. För många sökord och för få träffar. 



10 
 

PsycINFO book* AND discuss* 

AND child* AND read*  

 

Avgränsning:  

Peer reviewed 

1830 A comparison of preschool children’s discussions with parents during picture book and 

chapter book reading.  

 

Leech, Kathryn A. & Rowe, Meredith L. 

 

 

PsycINFO book* AND child*AND 

read* AND aloud 

 

Avgränsning:  

1. Peer reviewed  

143 Ingen. 

PsycINFO book* AND child* AND 

read* AND aloud AND 

talk*  

 

Avgränsning:  

1. Peer reviewed  

11 Talking About Books With Young Children: Analyzing the Discursive Nature of One-

to-One Booktalks. 

 

Hadjioannou, Xenia & Loizou, Eleni. 

 

ERIC child* AND book* AND 

aloud  

 

Avgränsning:  

1. Peer reviewed 

651 Ingen. 

 

ERIC child* AND book* AND  

aloud AND ”reading 

comprehension” 

 

Avgränsning:  

1. Peer reviewed 

58 Storybook Read-Alouds to Enhance Students’ Comprehension Skills in ESL 

Classrooms: A Case Study. 

 

Omar, Ainon & Saufi, Maizatulliza, M. 
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ERIC book* AND discuss* 

AND child* AND read* 

AND aloud 

 

Avgränsning:  

Peer reviewed 

188 Ingen ny. Däremot en som vi redan hittat på PsycINFO. 

ERIC  book* AND discuss* 

AND child* AND aloud 

AND read* AND 

comprehension 

 

Avgränsning:  

Peer reviewed 

25 Untangling the effects of shared book reading: Multiple factors and their associations 

with preschool literacy outcomes. 

 

Hindman, Annemarie H., Connor, Carol M., Jewkes, Abigail M. & Morrison, Frederick 

J. 

 

ERIC read* AND aloud AND 

discuss*  

 

Avgränsning:  

Peer reviewed 

685 Ingen. 

ERIC read* AND aloud AND 

discuss* AND 

”children’s literature” 

 

Avgränsning:  

Peer reviewed 

37 The Challenge of moving beyond the literal in literature discussion. 

Serafini, Frank & Ladd, Sophie M. 

 

ERIC ”book talk” 

 

Avgränsning:  

1. Peer reviewed 

72 Shared Book Reading and Head Start Preschoolers' Vocabulary Learning: The Role of 

Book-Related Discussion and Curricular Connections. 

 

Hindman, Annemarie H., Wasik, Barbara A. & Erhart, Amber C. 
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Primo  Boksamtal  

 

Avgränsning: 

Doktorsavhandling 

1 Litteraturarbetets möjligheter: En studie av barns läsning i årskurs F–3. 

Jönsson, Karin. 

 

Primo Litteratur  

Läsning  

 

Avgränsning: 

Doktorsavhandling 

12 Läskulturer: Lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår. 

 

Ewald, Annette. 

 

 

Kedjesökning av SOU 1992:94. Skola för bildning. Vilket ledde till en nyare SOU 

utredning: SOU 2018:57. Den ansågs dessvärre inte lämplig för oss att använda. 

Primo avhandling  

book talk  

literature 

 

60 I Learned How to Talk About a Book: Children's Perceptions of 

Literature Circles Across Grade and Ability Levels. 

 

Certo, Janine, Moxley, Kathleen, Reffitt, Kelly & Miller, Jeffrey A. 

 

Primo ”read aloud” 95 542  Ingen. 

Primo  ”read aloud” ”children’s 

literature” 

3252 The Importance of Read-Aloud and Dialogue in an Era of Narrowed Curriculum: An 

Examination of Literature Discussions in a Second-Grade Classroom. 

 

Worthy, Jo, Chamberlain, Katharine, Peterson, Katie, Sharp, Caron & Shih, Pei-Yu. 

 

Primo  Läsförståelse  

 

Avgränsning:  

1. Vetenskapliga artiklar 

29  Elever i årskurs 3 läser och samtalar om texter: En interventionsstudie. 

 

Reichenberg, Monica & Emanuelsson, Britt-Marie. 
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Primo 

 

 

Läsutveckling 

 

Avgränsning:  

1. Doktorsavhandling 

14 
Läsutveckling i ett helhetsperspektiv: Fjorton barns läsutveckling under första och andra 

skolåret. Mycket bra om läsutveckling, dock inte relevant för resultatet då den inte 

behandlade boksamtal.  

 

Sandström, Margareta K. 

Swepub book* AND discuss* 

AND child* AND read*  

 

Avgränsning:  

1. Peer reviewed 

52 Teaching and learning in reading acquisition: a study of early reader’s learning 

environment, at home and in school. Fulltext saknades i Diwa och i Primo, därför kunde 

vi inte granska artikeln. 
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