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Abstrakt 
 
Syftet med vårt arbete var att jämföra boksamtal i undervisningen i svenska och svenska 
som andraspråk. Detta innebar att vi undersökte skillnader och likheter mellan lärarnas 
arbetssätt under boksamtalen i de olika grupperingarna, samt likheter och skillnader i de 
olika elevgruppernas språkliga kompetens, metaspråkliga medvetenhet och deras förmåga 
till interaktion. För att uppnå vårt syfte och besvara våra frågeställningar utförde vi elev- 
och lärarobservationer samt elev- och lärarintervjuer. Resultatet från undersökningen 
gällande elevernas interaktionsförmåga visade på stora likheter mellan de olika 
grupperna, medan de största skillnaderna förelåg inom språklig kompetens och 
metaspråklig medvetenhet. När det gällde likheter i arbetssättet var dessa litteraturval och 
att lärarna utgick från elevernas personliga läsupplevelser samt att de försökte tillvarata 
elevernas tankar och åsikter. Vi upplevde att de största skillnaderna lärarna emellan var 
den anpassning av språk och innehåll som de gjorde av hänsyn till de olika 
gruppsammansättningarna. Våra slutsatser är att det krävs en väl fungerande interaktion 
för att skapa kreativa och utvecklande boksamtal. Det är även viktigt att vi som lärare 
klarar av att anpassa boksamtalen utifrån varje enskild elevgrupp, vilket innebär en 
gedigen planering och förberedelse för att varje boksamtal ska bli unikt. 
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1. Inledning  
 
”Läsning är den lämpligaste sysselsättningen, om man söker näring åt förståndet och inte 
bara läser för att komma ihåg ord, eller i syfte att kunna citera berömda författare och 
återge känslor man inte förstår eller känner” Mary Wollstonecraft (Kroksmark, 2003 
s.195). 
 
Vi brinner båda för svenska språket, vilket medförde att det var naturligt för oss att knyta 
uppsatsen till skönlitteratur och boksamtal. Under våra praktikperioder har vi kommit i 
kontakt med boksamtal som arbetsmetod, vilket vi anser är ett utmärkt verktyg som 
gagnar ungdomars språkliga utveckling och interaktiva förmåga. Våra inriktningar på 
lärarutbildningen är dessutom svenska och svenska som andraspråk och detta gjorde det 
intressant att göra en jämförelse av hur boksamtal påverkas av elevernas språkliga 
förutsättningar i svenska och svenska som andraspråk. Dessa erfarenheter leder fram till 
kunskaper som senare kan användas i vår kommande verksamhet som lärare. Det finns 
inga tidigare jämförelser av boksamtal i svenska och svenska som andraspråk, vilket 
motiverade denna jämförande undersökning. 
 

2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att jämföra boksamtal i undervisningen i svenska och svenska som andraspråk.  
Frågeställningarna är:  

• Finns det skillnader/likheter som kan påvisas i interaktionen mellan eleverna 
under pågående boksamtal? I så fall vilka? 

• Finns det skillnader/likheter som kan påvisas i de olika elevgruppernas språkliga 
kompetens och deras metaspråkliga medvetenhet under boksamtal? I så fall vilka? 

• Finns det skillnader/likheter i det arbetssätt som lärarna använder sig av under 
boksamtalen i elevgrupperna? I så fall vilka? 
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3. Bakgrund 

 
I detta kapitel ges en bakgrund till ämnesvalet och dessutom presenteras centrala delar av 
första- och andraspråksforskningen som använts som teoretisk referensram till de 
empiriska studierna. Slutligen beskrivs arbetets förankring i styrdokumenten. 
 
Betydelsen av skönlitteratur som arbetsmetod, där boksamtalet spelar en viktig roll, 
beskrivs av Nettervik (1998, s. 5) som positivt. Hon menar att eleverna utvecklar och 
stimulerar språk och fantasi. Enligt henne ger litteraturen kunskap om samhället, men 
även om andra kulturer samt utvecklar elevernas empatiförmåga och ger dem självinsikt.  
 
Bergman (2003, s. 34) anser att det finns skillnader i de krav som ställs på elevgrupper 
med skilda språkliga förutsättningar. Detta visar sig främst genom olika prioriteringar, 
trots att de flesta strävansmål är lika till innehållet för de olika grupperna. Författaren 
tycker vidare att i svenska som andraspråk handlar prioriteringen mest om att tona ned 
korrekthetskravet till förmån för elevernas metaspråkliga medvetenhet och de kunskaper 
och erfarenheter som deras tvåspråkighet innebär. Jörgensen (1995, s. 134f) menar att 
den metaspråkliga medvetenheten medför att eleverna kan tänka och tala utanför 
innehållet i texterna och föra ett resonemang på ett abstrakt och från kontexten fristående 
sätt. Denna färdighet, att lyfta fram sina egna tankar, är enligt Jörgensen en mental 
process som eleverna gradvis utvecklar. Detta medför att elever med svenska som 
andraspråk når denna nivå i språkutvecklingsprocessen i svenska i ett senare skede. 
Vidare anser han att de kan ha förmågan, men har svårigheter med att uttrycka den 
verbalt. Även Nauclér (2004, s. 444f) menar att andraspråkselevernas språkutveckling är 
mer komplicerad med tanke på tidsaspekten än för elever som är enspråkiga. Hon pekar 
på att andraspråkselever ständigt befinner sig i en situation med dubbla språkinlärningar, 
där de pendlar mellan olika språk, deras förstaspråk och svenska. Språkutvecklingen är 
även beroende av elevernas ålder och deras kunskaper i respektive språk.  
 

3.1. Teorier och tidigare forskning 
 
Den tidigare forskningen har fokuserat på hur skönlitteratur används i 
svenskundervisningen. Det saknas dock fortfarande jämförande undersökningar mellan 
elever som läser svenska och elever som läser svenska som andraspråk, vilket är avsikten 
med denna undersökning. I detta avsnitt presenteras inledningsvis befintliga 
språkutvecklingsteorier där interaktionens betydelse lyfts fram. Därefter introduceras 
andraspråksforskningen där framför allt Cummins teori synliggörs. Avslutningsvis 
beskrivs boksamtal som arbetsmetod där Molloys och Chambers tankar inom detta 
område får mest utrymme. 
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3.1.1. Språkutvecklingsteorier 
 
Hur språkinlärning går till har varit en diskussion som omväxlande lyft fram arvets eller 
miljöns betydelse enligt Bjar & Liberg (2003, s. 23f). Författarna visar på att en av de 
tidiga språkutvecklingsteorierna som fokuserar mer på miljön är behaviorismen. Den 
lägger tonvikten vid att barnen repeterar och imiterar det de vuxna säger. Teorin bygger 
även, enligt författarna, på att barnen får stimulans som lockar dem att uttrycka sig och 
när detta sker ger de vuxna respons på barnens försök att utveckla sitt språk. Som svar på 
denna teori utvecklade Chomsky, enligt Bjar & Liberg, sina åsikter kring nativismen, 
som i stället mer framhåller arvet och de biologiska förutsättningarna. Även Håkansson 
(1998, s.11–14) lyfter fram Chomskys åsikter att språkförmågan finns inbyggd hos 
barnen initialt och att den förmågan endast behöver aktiveras i barnens befintliga 
språkmiljö. Som en syntes av dessa båda motstridiga teorier växer, enligt Håkansson, 
kognitivismen fram. Den har sina rötter i Piagets och Vygotskys teorier. Piaget ligger 
nära Chomsky gällande den medfödda språkliga förmågan. Dock anser Håkansson att 
Chomsky fokuserar på de grammatiska strukturerna, medan Piaget intresserar sig för hur 
ord och begrepp utvecklas. Arnqvist (1993, s. 37f) trycker i sin tur på Piagets syn på att 
barn utforskar sin omgivning och därmed utvecklar ett aktivt samspel med sin närmiljö. 
Denna syn på samspel delar Piaget med Vygotsky som räknas som en interaktionist. De 
är, enligt Arnqvist, även överens om att se språket i en större kontext där kommunikation 
och kognition är viktiga faktorer. Deras teorier betonar även vikten av interaktion mellan 
arv och miljö. Jörgensen (1995, s. 26) framhåller dock att Vygotsky emellertid trycker på 
att utvecklingen framför allt sker i samspel med andra och anser att språkutvecklingen 
börjar genom kommunikation. Han menar vidare att barnen redan initialt söker kontakt 
genom att som nyfödd skrika. Bjar & Lidberg (2003, s. 24ff) nämner att senare 
språkforskning vidareutvecklar samspelet i ett sociokulturellt perspektiv. Författarna 
anser att inläraren ses som en aktiv deltagare för att utveckla sin språkförmåga och i 
förlängningen är med och påverkar de fundament som samhället vilar på. Denna 
sociologiskt baserade teori visar på att interaktionen mellan språkinlärare och omgivande 
kulturell miljö är väsentlig för individens individuella utveckling medan tidigare teorier 
mer betonar den enskilda individens eget ansvar.  

3.1.2. Teorier inom andraspråksforskning 
 
Inom andraspråksforskning betonas vikten av en väl utvecklad interaktion som bygger på 
att eleverna får kontinuerlig träning i att utveckla sina kommunikativa färdigheter. 
Vygotskys interaktionella teorier har stor betydelse inom förstaspråkinlärning, men ännu 
större betydelse för andraspråksinlärare. Detta har Cummins (2001, s. 94) utgått från när 
han har skapat sin modell som handlar om att utveckla en god studiemässig förmåga. 
Under detta avsnitt kommer först en översikt av aktuell andraspråksforskning och 
därefter redovisas Cummins modell i sin helhet. 
 
Hammarberg (2004, s. 36, 60–65) pekar på att språket är ett viktigt kommunikativt 
redskap, vilket även Vygotsky betonar som en viktig faktor för språkutvecklingen. Enligt 
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det interaktionella perspektivet är det centrala i språkutvecklingen samspelet mellan 
eleverna och lärandemiljön. Hammarberg menar att samspelet är det mest fundamentala 
för att språkinlärarna ska uppnå en hög språklig nivå och samspelet är dessutom en 
betydelsefull del av interaktionen där läraren har en viktig funktion att anpassa samtalet 
till elevernas språkliga kompetensnivå. För att inlärarna ska förstå samtalsinnehållet 
måste läraren använda sig av språkliga omformuleringar eller förenklingar och detta 
benämner Hammarberg som språklig stöttning. Det innebär att under samtalet får 
eleverna hjälp av både sina kamrater och framför allt av sin lärare att utveckla sin 
kompetens genom exempelvis tolkningar och ifyllnader av det som har sagts. Lindberg 
(2004, s. 470) skriver dock att det inte är korrekthetskravet som läraren är ute efter utan 
att hjälpa eleverna att hitta ord till sina egna tankar som kan vidareutveckla inte bara den 
språkliga kompetensen utan även den metaspråkliga medvetenheten. Hon anser att det 
som sägs ska vara begripligt, men ändå ligga på en högre och utmanande nivå för att 
eleverna ska kunna utveckla sin språkliga kompetens. Detta stimulerar även elevernas 
metaspråkliga medvetenhet på ett positivt sätt. Gibbons (2006, s. 6, 32f) anser dock att 
tidsaspekten för andraspråksinlärare är av en avgörande betydelse. Hon menar att det tar 
två år för en andraspråkselev att utveckla ett språk som fungerar tillfredsställande i olika 
vardagssituationer, medan det tar betydligt längre tid för inläraren att tillgodogöra sig ett 
andraspråk som är användbart i mer abstrakta sammanhang, exempelvis inom skolans 
ämnesundervisning. Liksom Hammarberg pekar Gibbons på vikten av att 
andraspråksinlärarna får stöttning för att nå maximal utveckling. Denna stöttning bör 
alltid ske i samspel med andra. Hon påpekar vidare att det är viktigt att se 
andraspråkselever som en heterogen grupp där varje enskild elevs olika sociokulturella 
bakgrund tas tillvara.       
    
Hammarberg (2004, s. 64) skriver vidare att andraspråksforskning trycker på att inlärarna 
måste vara aktiva i inlärningsprocessen. Han menar även att det är väsentligt att eleverna 
vågar prata trots att språket begränsar dem för att kunna påskynda sitt eget lärande. Det är 
därför av största vikt att eleverna känner trygghet i elevgruppen för att våga 
experimentera med språket utan att känna rädsla eller uppleva tillkortakommanden. 
Denna trygghetskänsla ligger till stor del på lärarens ansvar. Detta ligger i linje med 
Vygotskys sociokulturella teori där han pekar på att språket utvecklas i den sociala 
kontakten och kommunikationen.  
 
Holmegaard & Wikström (2004, s. 560) menar att det krävs en lärare som uppmuntrar 
eleverna att uttrycka sig för att stimulera deras interaktion. En traditionell lärarstyrd 
lektion i ett klassrum fungerar då enligt författarna inte tillfredsställande, eftersom den 
leder till att varje elev får för litet talutrymme. Detta innebär i sin tur att eleverna inte 
vågar formulera sina egna tankar och därför hämmas i sin utveckling. Lindberg (2004, s. 
466, 474, 2005, s. 237f) betonar att vikten av att arbeta i mindre grupper är lämpligt för 
andraspråkselever på grund av att det ger dem goda förutsättningar att utveckla sin 
interaktionsförmåga, det vill säga att lära sig samtalsmönster som att ta ordet och att 
argumentera för sin sak. Detta är således inte lika enkelt i en traditionell klassrumsmiljö. 
Lindberg menar även att samtal inom mindre grupper medför att deltagarna på olika 
verbala och kroppsliga sätt kan visa att de inte förstår genom att be om förtydliganden 
och upprepningar. Förutom att påverka elevernas språkutvecklingssituation stimuleras de, 
enligt henne, även av att i interaktionen med sina klasskamrater finna stöd i deras 
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tolkningar av sina tankar. Trots att elevernas interaktiva färdigheter tränas, är läraren 
fortfarande didaktiskt ansvarig eftersom denna lägger och följer upp de olika gruppernas 
arbete, enligt författaren. Gibbons (2006, s. 141f) anser att det är viktigt att eleverna får 
träning i att lyssna på varandra. Detta menar hon inte kan ske förutsättningslöst enbart 
genom att lära sig att prata på sitt andraspråk. Hon tycker i stället att det är av största vikt 
att andraspråksinlärarna till sin fortsatta språkutveckling får detta verktyg det vill säga att 
lyssna. Det handlar framför allt om att fokus för eleverna ska ligga på att träna sig att 
förstå det som sägs.  

Cummins 
 
Jim Cummins är en betydande kanadensisk forskare som har ägnat tid åt att studera 
andraspråkselevers språkutveckling och lärande. Hans teorier visar att undervisningen för 
andraspråkselever bör bygga på interaktion för att fungera tillfredsställande. Cummins 
(2001, s. 94) beskriver sin utarbetade modell för hur andraspråksundervisning ska 
fungera på ett optimalt sätt. Den har följande faktorer: fokus på innehåll, fokus på språk 
och fokus på språkanvändning. Dessa faktorer leder, enligt Cummins, till en utveckling 
av interaktion mellan lärare och elev, se figur 1. 
 

 
Figur 1. Att utveckla en god studiemässig förmåga (Cummins 2001) 

 5



  

 
Cummins (2001, s. 93–95, 99–101, 103–104) modell förutsätter en väl fungerande 
interaktion mellan lärare och elever för att nå en maximal kognitiv, social och språklig 
utveckling hos eleverna. För att uppnå detta måste både läraren och eleverna klara av att 
parallellt fokusera på innehåll, språk och språkanvändning.  
 
Ovanstående figurs cirkel visar på hur interaktion skapas mellan lärare och 
andraspråkselev, vilket kan kopplas till det som Vygotsky kallar ”den närmaste 
utvecklingszonen”. I denna zon sker inlärning. Beroende på inlärarnas olika språkliga 
och sociala förutsättningar blir interaktionen aldrig helt neutral. Detta påverkar i sin tur 
elevernas och lärarens förförståelse för varandra. Cirkeln visar även att 
andraspråkseleverna måste vara känslomässigt involverade för att de ska uppnå den 
högsta kunskapsnivån. Denna inlärningsprocess är även beroende av att samspelet bygger 
på acceptans av olikheter som finns i deras bakgrund. Det är viktigt att läraren klarar av 
att visa respekt och uppskattning hos varje enskild andraspråkselev, oavsett kunskapsnivå 
för att aktivera deras tidigare kunskaper. 
 
Rektangeln Fokus på innehåll betonar att lärarens lektionsinnehåll ska vara tydligt och 
klart för att andraspråkseleverna ska kunna förstå och utveckla ett kunnande och ett 
kritiskt förhållningssätt. 
 
Rektangeln Fokus på språk belyser vilka metoder som behövs för att utveckla 
andraspråkselevers språkliga medvetenhet. Ett exempel på metod kan vara fonetikens 
betydelse för ett konstruktivt boksamtal. 
 
Avslutningsvis handlar rektangeln Fokus på språkanvändning om nödvändigheten av att 
andraspråkslever får möjlighet att uttrycka sin personlighet och sitt kunnande på sitt 
andraspråk. Cummins belyser vikten av en tvåvägskommunikation i en autentisk miljö. 
Ett sådant alternativ för andraspråkselever kan vara boksamtal.   
 

3.1.3. Boksamtalens betydelse i undervisningen 
 
Varje boksamtal kan vävas ihop till en unik dialog där varje enskild elev möter de andra 
deltagarnas och lärarens tankar. Samtalen följer sällan den planerade vägen utan kan leda 
i olika riktningar. Detta tar både Molloy och Chambers fasta på och de betonar att 
boksamtalen alltid ska utgå från elevernas egna läsupplevelser. Deras åsikter redovisas 
närmare längre fram i detta avsnitt. De anser vidare att läraren bör fånga upp elevernas 
tanketrådar samtidigt som alla får möjlighet att komma till tals. Boksamtal som 
arbetsmetod är därför ett utmärkt sätt att uppnå interaktion. För att eleverna ska nå en hög 
språklig utveckling måste de klara av att interagera, vilket är möjligt genom att i 
boksamtal utbyta tankar med varandra.  
 
Bergman & Sjöqvist (2003, s. 107) betonar skönlitteraturens viktiga funktion i all 
språkundervisning. Det är än mer betydelsefullt för andraspråkselever att läsa och 
samtala om skönlitteratur, enligt författarna, som vidare menar att dessa boksamtal 
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parallellt gagnar deras språkliga och metaspråkliga utveckling. Författarna anser vidare 
att det är viktigt för eleverna att synliggöra sina tankar och jämföra dem med andras 
tankar samtidigt som de får en bekräftelse på att det de har tänkt är betydelsefullt. Detta 
tar Bergman & Sjöqvist fasta på när de beskriver hur andraspråkseleverna ska kunna 
uppnå maximal kunskapsinhämtning. Boksamtalens möjligheter för eleverna att träna 
sina språkliga och metaspråkliga färdigheter utvecklas genom att de får möjlighet att 
argumentera och förklara sina tankar och genom att utbyta erfarenheter och kunskaper 
med varandra.      
 
Gröning (2001, s. 63) fokuserar på att det är viktigt att läraren väljer ut böcker som 
förutom att de leder till innehållsmässiga diskussioner även lockar till abstrakta samtal 
om etiska dilemman. Dessa frågor tar, enligt författaren, tillvara elevernas olika 
sociokulturella bakgrund och ger dem möjlighet att möta varandras olika värderingar och 
tankar. De konkreta frågor som berör texternas innehåll blir av sekundär betydelse i 
jämförelse med elevernas egna tolkningar, enligt Gröning. På detta sätt blir elevernas 
egna tankar mer meningsfulla.   
 

Molloy 
 
Gunilla Molloy arbetar som lektor på lärarhögskolan i Stockholm. Hon har även skrivit 
ett flertal faktaböcker om skönlitteratur och skrivprocess. Molloy (2003, s. 42, 230) 
tycker, precis som skolans styrdokument betonar, att eleverna genom litteraturen kan 
utveckla sitt demokratiska synsätt. Hon menar att eleverna ska få utrymme att upptäcka 
sina egna erfarenheter i en vidare kontext, samt jämföra dessa med andras kunskaper och 
förmågor, vilket läsningen av skönlitteratur uppfyller. För att eleverna ska nå denna 
utveckling krävs det, enligt Molloy, att lärarna vågar ta tag i och diskutera svåra ämnen 
som eleverna möter i de skönlitterära berättelserna. Ett exempel som hon lyfter fram var 
när eleverna läste olika böcker av författaren Per Nilsson och läraren ville att eleverna 
skulle ta fram ett gemensamt tema för de lästa böckerna. När eleverna valde temat 
självmord klarade inte den aktuella läraren av att diskutera ämnet utan lämnade det 
därhän, i stället för att möta elevernas egna tankar och funderingar.  
 
Molloy (2003, s. 53–59) pekar på flera olika faktorer som påverkar hur konstruktivt ett 
möte mellan text och elev kan bli. En förklaring är de erfarenheter och den förförståelse 
eleverna har med sig sedan tidigare. Ett exempel som hon nämner är när svenska elever 
upplever en bok som förlegad när den beskriver en faders rätt att bestämma vem dottern 
ska gifta sig med, medan elever med en annan kulturell bakgrund i stället upplever boken 
i högsta grad aktuell. Ett annat exempel som hon tar upp är att när den religiösa 
bakgrunden saknas hos eleverna, så kan de som läser en bok som Häxan och lejonet av 
C. S. Lewis ha svårare att se sambanden mellan berättelsen och religionen. Molloy menar 
även att lärarna är en betydelsefull del av mötet mellan elev och text. De fungerar inte 
enbart som den som väljer vilken text som ska läsas utan även hur den ska presenteras 
och syftet med läsningen. Eleverna, menar Molloy, behöver läsa böckerna 
förutsättningslöst och bilda sig en egen uppfattning om sin läsupplevelse, utan att läraren 
påverkar den genom att ge sin bild av innehållet. Detta kan leda till att eleven inte vill ta 
till sig den valda litteraturen. 
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Molloy (2003, s. 293) ser ett tydligt mönster angående vikten av en trygg och positiv 
stämning i elevgruppen. Denna trygghet kan leda till att eleverna vågar och kan uttrycka 
sina åsikter inför varandra. Om det finns konflikter i elevgruppen, anser hon att detta 
påverkar boksamtalen negativt, eftersom elevernas möjligheter att formulera sina tankar 
kvävs. 

Chambers  
 
Aidan Chambers (2004, s. 12, 60–65) är en välkänd författare och uppskattad föreläsare 
med ett förflutet som lärare. Hans författarskap innebär förutom skönlitterära barn- och 
ungdomsböcker även en del faktalitteratur framför allt om boksamtalens viktiga funktion 
och den bakomliggande processens betydelse. Han pekar på vikten av den yttre 
läsmiljöns påverkan på boksamtalens kvalitet. Chambers anser att detta samband bland 
annat innebär att eleverna ska kunna uppleva en stimulerande litterär omgivning, genom 
att omges av böcker som är exponerade på ett lockande sätt. Eleverna ska, enligt honom, 
få möjlighet att lyssna till högläsning och få tid till enskild läsning. De ska också 
inspireras att tala med varandra och med sina lärare om sina läsupplevelser. Han betonar 
även betydelsen av struktur i ett boksamtal. Enligt honom ska ordet varför aldrig 
förekomma, vilket är likvärdigt med ett förhör till skillnad från ett samtal. I stället kan ett 
boksamtal inledas med jag undrar, för att stimulera eleverna till att börja berätta, föreslår 
han. Det primära är dock inte orden som sådana, utan att det ordval läraren använder sig 
av fungerar som en invit till dialog om elevernas läsupplevelse. Chambers menar vidare 
att eftersom fokus ligger på eleverna och att de äger sin egen läsupplevelse, leder det till 
att endast de känner till sina egna upplevelser. Därför anser han att det är viktigt att alla 
får en möjlighet att dela med sig av sina upplevelser innan läraren tillsammans med 
eleverna jämför de tolkningar som framkommer i samtalet, samtidigt som det också är av 
största vikt att läraren intar en avvaktande roll och väntar med att presentera sina egna 
åsikter.  
 
Boksamtalet handlar inte enbart om läsupplevelserna utan innebär även att eleverna 
samtalar om en gemensam text, där alla måste lyssna till varandra och ta till sig varandras 
åsikter. Chambers (2004, s. 24–30) tycker att det finns fyra olika sätt att berätta något; att 
säga något för sin egen skull, att säga något till andra, att säga något tillsammans och 
att säga något nytt. Att säga något för sin egen skull innebär enligt honom att eleven får 
en möjlighet att sätta ord på sina tankar och att dessutom få respons på dessa tankar. Att 
säga något till andra är i stället tolkningar av det eleverna har sagt, vilket fungerar som en 
bekräftelse på att tolkningarna stämmer överens med deras tankar. Det tredje sättet att 
berätta innebär att eleverna tillsammans hjälper varandra att skapa en större och mer 
utvecklad förståelse för den gemensamma läsupplevelsen, vilket inte är möjligt på egen 
hand. Slutligen att säga något nytt betyder att eleverna drar nytta av den gemensamma 
upplevelsen för att få ett fördjupat kunnande och en känsla av att den lästa texten har 
vuxit genom det gemensamma boksamtalet (ibid). Denna känsla av att texten lyfter och 
lämnar outplånliga minnen hos eleverna är något de gärna vill uppleva igen. 

 8



  

 

3.2. Förankring i styrdokument 
 
Eftersom undersökningen utgår från två olika grupper av elever som representerar samma 
kognitiva nivå, men har olika språkliga kompetensnivåer beroende på deras förstaspråk, 
förankras denna undersökning både i grundskolans och gymnasieskolans kurs- och 
läroplaner. 
 
I kursplanen i svenska för grundskolan står det mycket tydligt hur viktig skönlitteraturen 
är för skolarbetet. Litteraturläsningen ska inte bara berika den kulturella mångfalden utan 
även hjälpa eleverna att bli självständiga individer som vågar och kan uttrycka sina egna 
tankar. Skönlitteraturen är även ett viktigt redskap i arbetet med värdegrundsfrågorna, 
exempelvis empatiförmåga och förståelse för andra. De tankar och åsikter som eleverna 
får i utbytet med varandra kan även utveckla deras självbild och ge möjligheter till att 
ompröva sina egna värderingar och attityder. Eleverna får även genom litteraturen 
kunskap i litterära mönster och förebilder, vilket utvecklar deras metaspråkliga 
medvetenhet. I läroplanerna betonas även vikten av ett gemensamt kulturellt utbyte. 
 

Skönlitteratur ger kunskaper om barns, kvinnors och mäns livsvillkor under olika tider och i 
olika länder. Litteraturen ger också perspektiv på det nära och vardagliga. Såväl det 
gemensamma utbytet som den individuella erfarenheten i arbetet kring litteraturen bidrar till 
att ge svar på de stora livsfrågorna. 

I arbetet med skönlitteratur, film och teater i ämnet svenska kan skilda kulturella erfarenheter 
mötas och eleverna ges möjlighet att utveckla ett eget förhållningssätt till kultur och 
kulturella värderingar. (Skolverket kursplan svenska för grundskolan) 

Även i ämnesbeskrivningen för svenska i gymnasial utbildning finns stöd för att litteratur 
och språk gagnar elevernas språkliga kompetens och metaspråkliga medvetenhet. 

I ämnet svenska behandlas språk och litteratur som en helhet. Kunskaper i och om  språk och 
litteratur är ämnets huvudsakliga innehåll. Litterära, språksociologiska och språkteoretiska 
aspekter samspelar. Detta bidrar till ett fördjupat språkmedvetande och insikter i hur man 
använder språket i olika sammanhang samt till en större förståelse av litteraturen och en 
djupare kunskap om den. Att läsa, skriva, tala, se och lyssna blir meningsfullt när personliga, 
existentiella, etiska, historiska, framtidsinriktade eller andra frågor behandlas i 
undervisningen. (Skolverket ämnesbeskrivning svenska för gymnasiet) 

Oavsett grundskola eller gymnasial utbildning anses skönlitteraturen ha en betydande roll 
för elevernas utveckling och kunnande. Dessutom behandlas språk och litteratur som en 
helhet, till skillnad från de tidigare formuleringarna i äldre styrdokument.  
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4. Metod 
 
I detta kapitel redovisas vilken undersökningsansats som har genomsyrat arbetet och 
vilka datainsamlingsmetoder som har valts för arbetet. Dessutom redogörs för urval och 
genomförande. Slutligen analyseras och tolkas de metodproblem som dök upp under 
arbetet och hur dessa problem löstes. 
 

4.1. Val av metod 
 
Uppsatsens syfte och de tre frågeställningarna behandlades med ett likvärdigt 
tillvägagångssätt genom observationer och intervjuer. Enligt Svenning (2000, s. 66–71) 
innebär en kvantitativ undersökning att hårddata samlas in och uttrycks i statistik och 
siffror, vilket leder till att denna typ av undersökning blir mer precis och att det blir 
enklare att dra generella slutsatser. Däremot anser han att den övergripande tanken med 
en kvalitativ undersökning är att kunna belägga teorier med exempel, som det sedan går 
att dra mer eller mindre långtgående slutsatser från. Han menar vidare att skillnaden 
mellan de två datainsamlingsmetoderna är att den kvalitativa stödjer sig på ord och den 
kvantitativa i stället bygger på matematik. Denna aktuella undersökning är kvalitativ 
eftersom informationsurvalet är begränsat och analysen följde ett visst tema, i detta fall 
boksamtal, som undersöktes på djupet för att sedan koppla resultatet till existerande 
teorier, vilket var förutsättningen för en kvalitativ undersökning. En alternativ studie 
hade kunnat utformas som en kvantitativ undersökning mer inriktad på enkäter och 
statistiskt mätbara variabler. På detta sätt hade resultatet kunnat presenteras mer inriktat 
exempelvis på det precisa antalet deltagande elever och hur ofta de uttalar sig. Lärarna 
hade till exempel kunnat studeras utifrån hur ofta kommunikativa frågor använts. En 
sådan typ av undersökning hade kunnat ge en bredare bild av boksamtal, men denna 
kvalitativa undersökning har alltså mer fokuserat på hur boksamtal upplevs.   
 
Ett problem som Jarrick & Josephson (1996, s. 42) höjer ett varningens finger för är när 
undersökningens empiri inte överensstämmer med de initialt framtagna teoretiska 
perspektiven. Författarna menar vidare att om den teori som har valts inte kan kopplas till 
den utförda empirin, måste undersökningen göras om i sin helhet. I denna aktuella 
undersökning jämförs därför fortlöpande syfte, frågeställningar och bakomliggande 
teorier med de resultat som framkommer. 
 
Valet med inslag av figurer i denna uppsats har gjorts för att illustrera och tydliggöra 
olika delar av uppsatsen. I figur 1 förklaras på detta sätt befintliga teorier. I 
urvalsavsnittet i detta kapitel används figur 2 till att klargöra de olika 
elevgruppsammansättningarna. Backman (1998, s. 101) tycker inte att betydelsen av en 
illustration ska underskattas i en uppsats. En väl utformad figur kan väcka intresse och 
förhoppningsvis även ge ett ökat läsvärde.  
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4.1.1. Observationer 
 
Strukturerade observationer har genomförts bland samtliga elevgrupper, som närmare 
kommer att presenteras under urvalsavsnittet, och ostrukturerade observationer av 
lärarna. Svenning (2000, s. 132) skiljer på dessa två typer av observationer. Strukturerade 
studier används för att ta fram generella samband och kännetecknas därför av struktur 
och standardisering. De ostrukturerade observationerna används i stället vid en 
förutsättningslös studie. Svenning (ibid) menar vidare att en observation räknas som 
strukturerad om ett systematiskt underlag tagits fram. 
 
I denna undersökning observerades interaktionen i samtliga grupper eleverna emellan, 
samt nivån på den språkliga kompetensen. Ett observationsschema (bilaga 1), konstruerat 
efter en förlaga från Skolverkets hemsida, har använts i alla tre elevgrupper i denna 
undersökning. Observationsschemat indelades i två avdelningar: den första belyste 
interaktionen och den andra behandlade den språkliga elevkompetensen. Under rubriken 
Interaktion fanns fyra kriterier: Är lyhörd och visar respekt, Är delaktig i samtalet, Delar 
med sig av sina tankar och Vidareutvecklar andras tankar. Under rubriken Språket och 
innehållet fanns kriterierna: Kan svara på frågor angående innehåll, Kan kontextualisera 
innehållet och Formulerar tankar med språklig korrekthet.  
 
Nedan följer en beskrivning av respektive kriterium: 
 

• Är lyhörd och visar respekt – Elevernas förmåga att lyssna av varandra och 
använda sig av vedertagen samtalsstruktur och hövlighetsstrategier, exempelvis 
att inte avbryta. 

• Är delaktig i samtalet. – Elevens förmåga att ta egna initiativ och inte enbart svara 
på tilltal. 

• Delar med sig av sina tankar – Elevens förmåga att våga och kunna bjuda på sina 
egna funderingar och erfarenheter. 

• Vidareutvecklar andras tankar – Elevens förmåga att spinna vidare på andra 
deltagares funderingar. 

• Kan svara på frågor angående innehåll – Eleven har förmåga att ge detaljerade 
beskrivningar av vissa utvalda delar av innehållet, det vill säga kunskapen har ett 
djup. 

• Kan kontextualisera innehållet – Eleven har förmåga att kontextualisera 
innehållet, det vill säga sätta in innehållet i ett vidare sammanhang utanför den 
aktuella bokens texter. 

• Formulerar tankar med språklig korrekthet – Eleven har förmåga att uttrycka sig 
klart och tydligt utan att språket hämmar elevens uttalanden.  

 
Däremot har en förutsättningslös studie i observationerna av lärarna nyttjats, eftersom en 
lärare i taget har observerats till skillnad från en hel elevgrupp. Detta medförde i sin tur 
att lärarens personliga förmåga och kompetens lättare kunde fångas upp utan att styras till 
vissa förutbestämda frågor. 
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4.1.2. Intervjuer 
 
Personliga intervjuer med lärare och elever har genomförts med hjälp av ett 
frågeformulär med strukturerade frågor. Valet att genomföra denna form av intervjuer har 
många fördelar jämfört med till exempel en enkätundersökning enligt Svenning (2000, s. 
113, 105f). Han menar att hänsyn då kan tas till kroppsspråk och tonfall etcetera, vilket 
inte är möjligt om inte den intervjuade sitter ansikte mot ansikte med den som intervjuar. 
En fördel är enligt honom dessutom att personliga kommentarer kan läggas till 
intervjuprotokollet för att förmedla känslor som inte framkommer i den intervjuades svar. 
En annan fördel är att komplexa frågor kan förklaras muntligt för att undvika 
missförstånd och oklarheter vid tolkningen av undersökningen. I denna undersökning har 
ett frågeformulär utformats för lärare och ett annat användes för eleverna, beroende på 
undersökningens olika frågeställningar. Dessa formulär innehöll strukturerade och 
systematiska frågor (bilaga 2 & 3) som tog fasta på att alla deltagare i de olika 
intervjuerna skulle ha tillgång till samma frågor för att möjliggöra jämförelsen mellan de 
olika grupperingarna. Frågorna var utformade så att de under intervjun kunde 
kompletteras med följdfrågor om den intervjuade hade missuppfattat eller feltolkat 
frågorna. De strukturerade frågorna lämnades ut i förväg till elever och lärare. 
Anledningen till detta var att framför allt andraspråkseleverna skulle få en möjlighet att 
läsa in sig på frågorna så att de i förväg kände till innehållet i intervjun. Med detta 
tillvägagångssätt riskeras dock att vissa spontana svar och kommentarer uteblir, men för 
att alla skulle ha samma förutsättningar användes samma förfarande till samtliga 
intervjuade. 
 

4.2. Urval 
 
 Undersökningarna av hur boksamtal används som arbetsmetod har genomförts i tre 
elevgrupper. Initialt har två grupper av elever valts ut som representerar samma kognitiva 
nivå, men som har olika språkliga kompetensnivåer beroende på deras förstaspråk. Dessa 
två elevgrupper har även gemensamma boksamtal och har därför bildat den tredje 
elevgruppen i undersökningen. En av grupperna läser en valbar kurs i litteratur i svenska 
på gymnasiet och en grupp läser svenska som andraspråk på gymnasieskolans IVIK 
(individuell valbar invandrarkurs), vilket motsvarar årskurs nio vad gäller språklig 
kunskapsnivå. Detta medförde att hänsyn måste tas till att eleverna i den valbara kursen 
Litteratur för bildning har ett utvecklat intresse för litteratur, vilket kunde påverka 
analysresultatet. Boksamtal mellan elevgrupper med skilda språkliga förutsättningar är 
mycket ovanliga och medförde att möjligheterna att välja andra elevgrupper med 
gemensamma boksamtal, men med olika språkliga kompetensnivå var obefintliga i denna 
undersökning. Två lärare har valts ut selektivt på grund av att deras arbetsmetod är 
boksamtal. Detta har varit ett medvetet val, eftersom de kunde tillföra mycket kunskap i 
undersökningen. Svenning (2000, s. 95, 120f) anser att det selektiva urvalet som görs vid 
kvalitativa undersökningar använder sig av andra kriterier, eftersom ett statistiskt urval 
kräver ett helt annat urvalsförfarande. Han menar dock att det även är viktigt att kunna 
ifrågasätta de utvalda personernas intervjusvar och kritiskt analysera intervjumaterialet.  
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Undersökningen av hur boksamtal fungerar, har även genomförts i den blandade 
gruppen, bestående av ungefär hälften IVIK-elever och hälften elever från den valbara 
litteraturkursen i svenska på gymnasiet. Urvalet för observationerna består alltså av tre 
grupper, se figur 2: en grupp med IVIK-elever (grupp 1), en grupp med elever från 
litteraturkursen på gymnasiet (grupp 2) och slutligen, se ovan, en gemensam blandad 
grupp (grupp 3).  

 
Figur 2. Urval vid elevobservationer.  

 
Urvalet för intervjuerna bestod dels av de två lärare som företräder de olika 
elevgrupperingarna, dels av två elever från vardera grupp 1 (andraspråkselever) och 
grupp 2 (förstaspråkselever). I grupp 1 undervisade lärare 1, fortsättningsvis kallad L1. I 
grupp 2 undervisade lärare 2, fortsättningsvis kallad L2. Slutligen, i den blandade 
elevgruppen, grupp 3, undervisade både L1 och L2. Eleverna som har valts ut, efter 
rekommendationer av lärarna, ansågs kunna tillföra mest till undersökningen, enligt 
Svenning (2000, s.121) så kallade nyckelpersoner. Dessa representerade även ett jämlikt 
urval ur ett genusperspektiv, det vill säga en flicka och en pojke från varje språkgrupp, 
sammanlagt fyra personer.  
 

4.3. Genomförande 
 
Datainsamlingsmetoderna som har använts för insamlandet av empirin är observationer 
och intervjuer.  
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4.3.1. Genomförande av observationer 
 
De observationer som har utförts har ägt rum i tre olika grupperingar, se figur 2 ovan. 
Varje elevgrupp har observerats vid två olika tillfällen förutom den blandade elevgruppen 
som har observerats vid fyra tillfällen. Anledningen till skillnaderna i antal 
observationstillfällen i de olika grupperna berodde på att respektive lärare skulle 
observeras två gånger i den mixade gruppen och två gånger i sin egen homogena grupp. 
Vid de åtta tillfällena har ett varierat elevantal förekommit som skiftade mellan fyra och 
tio per observationstillfälle. Detta var omöjligt att styra över, eftersom det var lärarnas 
planerade gruppindelningar som låg till grund för boksamtalen. Orsaken till att respektive 
lärare har observerats hälften så många gånger som eleverna beror på att 
observationsunderlaget för lärarna var tillräckligt stort när varje enskild lärare hade 
observerats fyra gånger. Det var dessutom lättare att observera en person per tillfälle till 
skillnad från det större elevantalet.  
 
Boksamtalen har vid alla tillfällen ägt rum i mindre grupprum, som var möblerade med 
ett bord centralt placerat med vadderade stolar runt. På bordet fanns i ett av 
grupprummen en duk och blommor, medan det i ett annat fanns keramikföremål. 
Väggarna var klädda med bokhyllor fulla av lockande skönlitterära verk, uppställda för 
att stimulera elevernas läslust. Varje boksamtal tog ungefär 30 minuter i anspråk och fick 
ibland avslutas när lektionstiden var slut utan att boksamtalet var slutfört. Det innebar att 
nästa lektion togs i anspråk för att färdigställa och avsluta det sedan tidigare påbörjade 
boksamtalet.   
 
Inför varje boksamtal förberedde de två lärarna sina elevgrupper olika beroende på 
elevernas språkliga förutsättningar. I elevgrupp 2, förstspråkseleverna, introducerades 
William Shakespeares Othello och Mustafa Cans Tätt intill dagarna på ett kortfattat men 
intresseväckande sätt. Dels presenterades författarna, dels de skilda verken. Därefter 
delades böckerna ut tillsammans med boksamtalsfrågor som stöd för elevernas läsning. I 
elevgrupp 1, andraspråkseleverna, gjordes däremot en betydligt mer omfattande 
förberedelse av de två böckerna Othello och John Steinbecks Pärlan, särskilt påtagligt 
vid introduktionen av Othello eftersom de aktuella boksamtalen runt denna bok skedde i 
den blandade gruppen. Innan dessa elever fick boken i sin hand, introducerades som i 
föregående grupp både författare och verket. Därefter förklarades persongalleriet, 
karaktärsdrag och handlingen via en gemensam tankekarta. Läraren högläste valda delar i 
kombination med ordkunskap. Dessutom visades filmen för att tydliggöra innehållet.  
 
De fyra första observationerna genomfördes i den blandade gruppen där eleverna hade 
läst William Shakespeares Othello. Under boksamtalen diskuterade enbart lärarna och 
eleverna, vilket innebar att dessa observatörsbaserade observationer hade ett 
åskådarperspektiv. Eleverna kände inte heller till syftet med undersökningen, vilket 
Svenning (2000, s. 82f) refererar till som dolt syfte. Detta var ett medvetet val och kunde 
genomföras på grund av att de empiriska studierna lades i direkt anslutning till 
slutpraktiken. Denna metod valdes för att inte påverka slutresultatet av undersökningen. 
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De två efterföljande observationerna gjordes i den elevgrupp med svenska som 
förstaspråk där eleverna hade läst Mustafa Cans Tätt intill dagarna. De två avslutande 
observationerna genomfördes i den elevgrupp som har svenska som andraspråk där John 
Steinbecks Pärlan diskuterades. Dessa fyra observationer utfördes på samma sätt som de 
tidigare nämnda. 
 
Som tidigare nämnts under metodavsnittet observerades eleverna med hjälp av ett 
observationsschema (bilaga 1) medan lärarna observerades förutsättningslöst genom 
personliga noteringar. 
 
 

4.3.2. Genomförande av intervjuer 
 
Vid intervjuerna har ett selektivt urval av elever och lärare gjorts. De nyckelpersoner som 
valdes, som sedan tidigare finns nämnda under urvalsavsnittet, hade lärarna tidigare 
rekommenderat eftersom eleverna ansågs vara utpräglat verbala samtidigt som de har ett 
utvecklat kritiskt förhållningssätt i sitt lärande. Dessa representerade även ett jämlikt 
urval ur ett genusperspektiv, det vill säga en flicka och en pojke från varje språkgrupp, 
sammanlagt fyra personer. Eleverna var dock inte kända mer än till namn och utseende. 
Lärarna var utvalda med tanke på deras välrenommerade och eftertraktade arbetssätt med 
skönlitteratur och framför allt boksamtal. De har mångårig erfarenhet i rollen som 
svensklärare samt gedigen kunskap i att arbeta med litteratur på ett mångsidigt sätt. De 
har tillsammans hållit föredrag på olika lärosäten och i andra offentliga rum runt om i 
landet samt tillfrågats om att skriva läromedel om sitt arbetssätt. De två aktuella lärarna 
har även ett ingående samarbete mellan de olika elevgrupperna. Två olika frågeformulär 
har utformats, ett för lärarna (bilaga 2) och ett för eleverna (bilaga 3). Anledningen till de 
skilda formulären var att undersökningen skulle ge en bild av å ena sidan lärarnas 
arbetssätt, å andra sidan elevernas språkliga kompetens och interaktion.  
 
Samtliga elev- och lärarintervjuer genomfördes i samma lokaler som boksamtalen ägde 
rum i. Som hjälpmedel användes frågeformulär, en MP3-spelare, penna och 
anteckningsblock. Före intervjuerna tillfrågades samtliga deltagare om hur de ställde sig 
till att intervjuerna inspelades. Detta godkändes av samtliga intervjuade. De inspelade 
intervjuerna finns sparade och tillgängliga på en CD-skiva. Eleverna och lärarna hade fått 
tillgång till frågorna i förväg, för att ha möjlighet att gå igenom dessa i lugn och ro. Detta 
gjordes framförallt med anledning av de intervjuade elevernas skilda språkliga 
förutsättningar. Innan intervjuerna började kontrollerades om några oklarheter angående 
frågornas betydelse fanns. De två eleverna från IVIK-gruppen önskade få några av 
frågorna förklarade för sig, vilket skedde. Före intervjuerna informerades samtliga om att 
följdfrågor kunde komma att ställas beroende på de intervjuades svar.  
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4.4. Analys och tolkning 
 
De metodproblem som har upplevts var en del svårigheter beträffande observationerna. 
När en testobservation genomfördes, under slutpraktiken, för att se hur det ursprungliga 
observationsschemat fungerade, upptäcktes brister som behövde rättas till. Dels fanns 
initiala problem med det observationsschema som hade tagits fram och dels observerades 
samtliga elever i gruppen av båda observatörerna, vilket inte var hanterbart. 
Ursprungligen fanns tio kriterier med en sjugradig skala, där ett betecknades nätt och 
jämnt acceptabel och sju representerade utmärkt i nästan alla avseenden. Detta blev för 
omfattande och därför minskades kriterierna till sju stycken på en tregradig skala där ett 
betecknades nätt och jämnt acceptabel, två acceptabel och tre utmärkt i nästan alla 
avseenden. 
 
Det ursprungliga problemet med att hinna med att observera samtliga elever, löstes 
genom att observatörerna iakttog halva gruppen var. Denna uppdelning upplevdes inte 
som problematisk eftersom ingående diskussioner hade genomförts angående de olika 
kriteriernas betydelse före de faktiska observationerna.  
 
Under observationerna var två elever till största delen passiva under boksamtalen, vilket 
medförde att de placerades på skala 1 i observationsschemat (bilaga 1) på grund av att de 
inte var möjliga att observera. Dessa elevers agerande gick därför inte att analysera och 
tolka. Detsamma gällde två andra elever som endast gick att observera en kortare tid av 
boksamtalen på grund av att den ena syntes sova delar av observationen och den andra 
lyssnade på musik i hörlurar och därför inte deltog tillräckligt aktivt i boksamtalen för att 
analyseras och tolkas.  
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5. Resultat 
 
I detta kapitel redovisas de resultat som har framkommit i den empiriska undersökningen. 
Elevernas och lärarnas observationsresultat redovisas separat liksom intervjusvaren.  

5.1. Elevobservationer 
 
Elevobservationerna kopplas till de frågeställningar som berör elevgruppernas likheter 
och skillnader gällande interaktionsförmåga, språklig kompetens och metaspråklig 
medvetenhet. Analysen av resultaten har hämtats från de observationsscheman (bilaga 1), 
vilka har fungerat som underlag vid samtliga observationer.  
 
När det gäller interaktionsförmåga jämförs underlagets kriterier Är lyhörd och visar 
respekt och Vidareutvecklar andras tankar. Antaganden gjorda innan observationerna 
startade var att det eventuellt skulle finnas samband mellan dessa kriterier. Om en elev är 
uppenbart duktig på att lyssna av vad de andra deltagarna säger i ett samtal, kan detta 
eventuellt leda till att de på en högre nivå klarar av att vidareutveckla varandras åsikter. 
Detta antagande stämmer emellertid inte fullt ut med de aktuella observationerna i 
elevgrupperna. Det visar sig att många har en hög nivå av lyhördhet inför varandra, 
oberoende av språklig kompetens, dock vidareutvecklar de andras tankar i mer begränsad 
omfattning. Majoriteten av andraspråkseleverna är mycket respektfulla och lyhörda, men 
vidareutvecklar varandras tankar i liten utsträckning. När dessa elever ingår i den 
blandade elevgruppen blir resultatet dock att andraspråkseleverna oftare visar att de 
klarar av att vidareutveckla andras tankar och samtidigt är mycket respektfulla och 
lyhörda. Förstaspråkseleverna påvisar ett omvänt mönster inom sin egen grupp, det vill 
säga att majoriteten av dessa är lyhörda och respektfulla samtidigt som de i hög grad 
vidareutvecklar andras tankar. När boksamtalen däremot genomförs i den blandade 
gruppen visar istället flertalet förstaspråkselever på en lägre grad av lyhördhet och 
vidareutvecklar andras tankar i mindre utsträckning. 
 
Kriterierna Är delaktig i samtalet och Delar med sig av sina tankar visar på ett likartat 
resultat i de olika elevgrupperna oavsett språklig kompetens. Endast ett fåtal elever är 
inte delaktiga och delar med sig av sina tankar i liten utsträckning. Övriga elever är 
genomgående mycket delaktiga och delar med sig av sina tankar i stor utsträckning. Detta 
tillsammans med ovanstående resultat visar att majoriteten av alla elever visar en hög 
grad av interaktion. De allra flesta första- och andraspråkseleverna är under de 
gemensamma boksamtalen nyfikna på varandras kulturella bakgrund. Denna nyfikenhet 
visar sig genom att eleverna diskuterar olika synsätt på exempelvis definition av skvaller, 
skuldfrågor och kärlek. Under dessa boksamtal förekommer diskussion i samma 
omfattning mellan samtliga elever oavsett grupptillhörighet. 
 
När det gäller Språket och Innehållet visar observationerna att majoriteten elever som 
deltar i boksamtalen, oavsett språklig kompetens, i mycket hög grad uppfyller kriteriet 
Kan svara på frågor angående innehållet. Kriterierna Formulera tankar med språklig 
korrekthet och Kan kontextualisera innehållet visar att förstaspråkseleverna formulerar 
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tankarna med större språklig korrekthet och kontextualiserar innehållet i större 
utsträckning jämfört med andraspråkseleverna. Ett exempel från den blandade 
elevgruppen är när en andraspråkselev vid upprepade tillfällen tar hjälp av en annan 
andraspråkselev då eleven söker och frågar efter ord för att kunna delta i samtalet. Denna 
elev får även hjälp av läraren flera gånger att förtydliga sina åsikter. 
 
Det finns ett samband mellan kriterierna Vidareutvecklar andras tankar och Kan 
kontextualisera innehållet som pekar på att elever som i hög grad utvecklar varandras 
tankar även i stor utsträckning sätter bokinnehållet i ett vidare sammanhang, det vill säga 
den metaspråkliga medvetenheten är påvisbar. Detta resultat finns i huvudsak, i den egna 
gruppen, bland förstaspråkseleverna där majoriteten i hög grad vidareutvecklar andras 
tankar och är metaspråkligt medvetna. Ett exempel är när en förstaspråkselev tolkar 
sorgen som beskrivs i Tätt intill dagarna som en parallell till sin egen sorgeupplevelse då 
denna förlorade sitt husdjur.  
 

5.2. Lärarobservationer 
 
Lärarobservationerna har kopplats till frågeställningen angående likheter och skillnader i 
arbetssätt gällande boksamtal. Observationerna av lärare 1 (L1) och lärare 2 (L2) har 
alltså genomförts förutsättningslöst, det vill säga utan några färdiga underlag, utan i 
stället har anteckningar förts under observationerna. Detta underlag har använts som stöd 
för analys och tolkning. Analysen av dessa resultat har redovisats separat för de båda 
enskilda lärarna. 
 
L1 i den egna gruppen, bestående av andraspråkselever (elevgrupp 1), inleder 
boksamtalen genom att be varje elev kortfattat berätta sin syn på bokinnehållet. Läraren 
är uppmärksam på att alla elever får komma till tals. L1 använder sig av principen tema 
och rema, det vill säga läraren använder det innehåll (tema) som eleven presenterar och 
bygger vidare på det med ny information (rema). L1 bekräftar, repeterar och 
vidareutvecklar regelbundet elevernas tankar. När eleverna använder sig av felaktigt uttal 
eller felanvända ord korrigerar L1 detta. Det ställs mestadels kommunikativa frågor, det 
vill säga frågor som inte kan besvaras med ja eller nej, av läraren samtidigt som 
metaspråkliga idéströmningar som förekommer tillvaratas som samtalsämnen. L1 
försöker så långt det är möjligt att tillvarata elevernas kulturella bakgrund och koppla 
dem till samtalen.  
 
När det gäller den blandade gruppen (elevgrupp 3) med samma lärare (L1) framkommer 
ett liknande mönster med undantag att korrigeringar av andraspråkseleverna inte existerar 
i dessa boksamtal. I stället hjälper L1 dessa elever genom att förtydliga och förklara deras 
kommentarer när så krävs. Även i denna grupp är läraren uppmärksam på att alla elever 
kommer till tals och inleder samtalen med att eleverna får presentera sig för varandra. De 
boksamtal av Othello som L1 leder introduceras i elevgrupp 3 genom att allmänt lyfta 
frågan om kvinnovåld i samhället. Därefter riktar läraren första frågan till en utvald elev 
för att sedan låta eleverna på egna initiativ komma till tals och alltmer låta eleverna 
fungera som samtalsledare. Även när det uppstår en viss tystnad avvaktar läraren 
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elevernas fortsatta diskussion, förutsatt att eleverna inte aktivt söker lärarens medverkan. 
Däremot uppmuntrar L1 elevernas inlägg genom att ge respons, både verbalt och 
kroppsligt genom att exempelvis nicka. När boksamtalen har pågått mer än halva tiden 
knyter L1 ihop elevernas tankar och inlägg och sätter dessa i ett vidare sammanhang, det 
vill säga kontextualiserar innehållet.  
 
Lärare (L2) inleder boksamtalen i den egna gruppen, bestående av förstaspråkselever, 
(elevgrupp 2) med en kommunikativ fråga där eleverna får möjlighet att lyfta valfri 
frågeställning till diskussion. När samtalen vid några tillfällen avstannar och tystnad 
uppstår väljer L2 att gå vidare till nästa frågeställning, vilket resulterar i att tempot i 
samtalen genomgående ligger på en hög nivå. Vid de tillfällen när ett fåtal elever tenderar 
att ta för stort talutrymme styr läraren upp samtalen för att ge plats till de övriga eleverna. 
L2 lägger ibland in egna samtalsinlägg på en personlig nivå genom att berätta anekdoter 
från sitt eget liv, vilket då kan resultera i att även eleverna blir personliga i sina 
formuleringar. Även denna lärare använder sig av en aktiv och återkommande respons, 
där den verbala återkopplingen dominerar. Lärarens starka och verbala responsgivande 
innebär ibland att läraren och den responstagande eleven talar samtidigt. 
 
I den blandade gruppen (elevgrupp 3) med L2 som samtalsledare inleds boksamtalen med 
att eleverna presenterar sig för varandra. Även i denna grupp uppmanar L2 eleverna att 
lyfta valfri frågeställning till diskussion. En elev blir konfunderad över uttrycket att lyfta 
en fråga och förstår därför inte lärarens uppmaning. Detta uppmärksammar L2 och 
förtydligar syftet med den ställda frågan. Vid ett tillfälle när meningsskiljaktigheter 
uppstår mellan två elever fångar läraren upp detta och ger utrymme och hjälper en elev 
att språkligt förtydliga sin åsikt så att diskussionen kan fortlöpa. Även i denna grupp ger 
läraren tydlig respons, emellertid inte med samma resultat som i elevgrupp 2, det vill 
säga att läraren och eleverna inte talar samtidigt. Samtalstempot blir därför lägre i denna 
grupp.               
 

5.3. Elevintervjuer 
 
Elevintervjuerna kopplas till de två frågeställningar som berör elevgruppernas likheter 
och skillnader gällande interaktionsförmåga och språkliga kompetens inom den egna 
gruppen och mellan grupperna. Resultatet av frågeställningen rörande elevernas 
metaspråkliga medvetenhet har enbart kopplats till elevobservationerna, vilket redan 
redovisats. Anledningen till detta förfarande är att det anses omöjligt för de enskilda 
eleverna att besvara denna frågeställning i intervjuform. 
 
Resultatet av de personliga elevintervjuerna som redovisas nedan utgår från de frågor 
(bilaga 3) som har ställts till de fyra intervjuade eleverna. Frågan om hur ett bra 
boksamtal upplevs, har de olika eleverna en relativt likartad syn på. De två intervjuade 
andraspråkseleverna pekar dock mer på interaktionens betydelse: att alla ska lyssna på 
varandra, inte avbryta, inte behöva skämmas och inte prata för länge. 
Förstaspråkseleverna är mer inriktade på diskussionsfrihet: att alla ska vara aktiva och 
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engagerade, att diskussionsklimatet ska innebära att ”det är högt i tak”. En av dessa 
elever tycker att ”i ett bra boksamtal ska man våga utmana sina tankar”. 
 
Frågan om hur boksamtalen upplevs inom den egna gruppen anses genomgående som en 
positiv upplevelse av samtliga intervjuade. De intervjuade andraspråkseleverna tycker att 
alla visar hänsyn i boksamtalen, alla pratar, läraren lyssnar och det känns stimulerande att 
gruppen innehåller personer från många olika kulturer som de kan lära av. De intervjuade 
förstaspråkseleverna pekar på lärarnas underordnade roll i ett boksamtal. De sår ett frö 
och drar sig sedan undan för att alla eleverna i gruppen ska få komma till tals. En av 
förstaspråkseleverna tycker att samtalen i den egna gruppen hålls på en relativt hög nivå 
innehållsmässigt, exempelvis att vissa elever kan koppla Kafkaandan till andra lästa verk, 
det vill säga kan kontextualisera.  
 
Nästa fråga gällande hur boksamtalen uppfattas i den blandade gruppen (elevgrupp 3) ger 
inte ett lika samstämmigt resultat från de intervjuade. En av andraspråkseleverna anser att 
en del av förstaspråkseleverna är försiktiga, talar tyst och ibland använder svåra ord till 
skillnad från den andra andraspråkseleven som tycker att den blandade gruppen fungerar 
lika bra som den egna gruppen. Eleven upplever samma höga interaktionsförmåga i båda 
grupperna samt att de olika lärarna är lika kunniga och duktiga på att förklara. En av 
förstaspråkseleverna tycker att konstellationen i den blandade gruppen känns spännande, 
men att det föreligger en risk att eleverna visar varandra så mycket hänsyn att de inte 
vågar ifrågasätta de olika åsikterna. Eleven menar vidare att detta hänsynstagande även 
kan orsaka att eleverna inte vågar be om förtydliganden om de inte förstår det språkliga 
innehållet i vad som sägs. Samma elev ser vissa skillnader i lärarnas sätt att leda 
boksamtal och anser att lärare 1 (L1) är mer fokuserad på ämnet som avhandlas under 
boksamtalen till skillnad från lärare 2 (L2) som lättare kan glida in på sidospår, vilket 
eleven menar beror på skilda personligheter. Detta upplever dock denna enbart som 
stimulerande och att det bidrar till att få nya infallsvinklar. Den andra förstaspråkseleven 
anser att det optimala antalet deltagare i ett boksamtal är fyra till fem och eftersom den 
blandade gruppen ofta har det dubbla antalet menar denne att det krävs snabbare svar för 
att alla ska få talutrymme, vilket innebär att varje elev inte kan vara så utförlig. Detta 
upplever eleven som otillfredsställande eftersom de kulturella frågorna är ett stort 
intresse för denne.  
 
På frågan angående språklig nivå anser andraspråkseleverna att de inte känner sig 
hämmade i någon av de olika grupperna trots de språkliga problem som kan finnas. Om 
ett ord saknas pratar de runtomkring ordet tills de uppfattar att de andra deltagarna har 
förstått. De upplever också att de vågar fråga om de inte förstår vad de andra eleverna 
säger. Förstaspråkseleverna har olika åsikter om den språkliga nivån i den egna gruppen. 
En av eleverna anser att den är högre än i många andra gymnasieklasser där eleverna har 
svenska som förstaspråk. Den andra tycker däremot att den språkliga nivån är normal för 
en svensk gymnasieklass. När det gäller den språkliga nivån i den blandade gruppen 
upplever båda att de medvetet försöker anpassa språket efter deltagarna och att det är stor 
acceptans i gruppen att be om förtydliganden.  
 
Samtliga intervjuade elever upplever att de alltid får nya infallsvinklar efter boksamtalen. 
En av andraspråkseleverna beskriver de nya idéerna som ”ett hål i väggen som växer 
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under samtalet”. Eleven ser läraren som den mest betydelsefulla för både den språkliga 
och den emotionella utvecklingen eftersom lärarna har den största kunskapen. Detta 
trycker även den andra andraspråkseleven på och anser också att lärarnas åsikter är 
viktiga för eleverna. Denna elev tycker vidare att lärarna är de som kan koppla de 
kulturella frågorna till verkligheten. Lärarnas viktiga betydelse tonas dock ned av 
förstaspråkseleverna som menar att det är deltagarna i första hand som har den största 
påverkan på hur nya infallsvinklar skapas. En av dessa elever tycker att de nya tankar 
som bildas inte kan erhållas utan att deltagarna bjuder på sig själva. Dessutom anser 
eleven att den blandade gruppen ger den största kulturella utmaningen.  
    

5.4. Lärarintervjuer 
 
Lärarintervjuerna har kopplats till frågeställningen angående likheter och skillnader i 
arbetssätt gällande boksamtal. Resultaten av lärarintervjuerna redovisas nedan för 
respektive lärare i den ordning som frågorna är uppställda på frågeformuläret (bilaga 2).  
 
Lärare 1 (L1) ser på sin roll i boksamtalen som en igångsättare där denna är mest aktiv i 
början om andraspråkseleverna är ovana vid boksamtal. När eleverna blir mer rutinerade 
och mer aktiva kan läraren ta ett steg tillbaka och ”blir som en gardin” det vill säga en 
som finns i bakgrunden vid behov när eleverna behöver stöd eller behöver få höra 
lärarens uppfattning. Denna lärare anser att ett boksamtal måste förberedas ytterst 
noggrant och poängterar att all litteratur som behandlas i boksamtalen alltid är i färskt 
minne, det vill säga att böckerna som ingår i boksamtalen nyligen är genomlästa. Läraren 
berättar vidare att det alltid finns i förväg nedskrivna frågor till litteraturen som lämnas ut 
skriftligen till eleverna före samtalen. Detta medför en trygghet för eleverna när de i stora 
drag känner till vad boksamtalen kommer att innehålla och fungerar därför även som en 
bra grund för att alla elever ska vara aktiva under samtalen.  
 
I boksamtalen används angelägen litteratur som motsvarar andraspråkselevernas 
intellektuella nivå trots att de kanske inte har nått dit språkligt. Genom boksamtalen kan 
svåra böcker på detta sätt bli tillgängliga för elever med en lägre språklig kompetens. 
Samtalen ger dem dessutom status och delaktighet i den svenska kulturen. De kan till och 
med få en litterär bildning som i många stycken är mer avancerad än vad många elever 
med svenska som förstaspråk har. L1 poängterar att det inte finns några ämnen som helt 
undviks utan allt beror på vilken elevgrupp som kommer att ingå i boksamtalen. Men 
erfarenheten har visat att vissa ämnen bör hanteras mer varsamt, exempelvis brutala 
våldsskildringar och våldtäkter. Några negativa konflikter under boksamtalen har inte 
uppstått utan enbart livliga diskussioner. Läraren tror att detta kan bero på att om 
diskussionerna blir för vilda kan de alltid ledas tillbaka till den aktuella boken och dess 
innehåll, det vill säga ”boken blir ett skydd” för personliga och negativa konflikter.    
 
Enligt L1 ligger fokus i ett boksamtal på elevernas tankar kring läsningen, det vill säga 
deras egna reflektioner. Här pekar läraren på vikten av att alla får komma till tals och att 
förutbestämda fokus kan komma att förändras under samtalens gång. Det som denna 
betonar är att helt undvika omdömen om de lästa böckerna som inte leder till någon form 
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av utveckling. Läraren menar att ett bra boksamtal kräver en bra interaktion, det vill säga 
att alla är aktiva, lyhörda, engagerade och ödmjuka inför vad som sägs. Om inte alla är 
delaktiga lägger det sordin på stämningen. Ifall detta inträffar försöker denna att på ett 
vänligt, men bestämt sätt locka in de passiva eleverna i samtalen. L1 anser att 
boksamtalen anpassas medvetet på en individnivå, vilket läraren menar kräver en god 
elevkännedom, det vill säga kännedom om hur deras sociokulturella bakgrund ser ut.     
 
Resultaten av intervjun med lärare 2 (L2) ger en snarlik bild i jämförelse med 
ovanstående lärare, men även vissa skillnader framkommer. Likheterna syns framför allt 
i litteraturvalet medan skillnaderna framförallt ligger i planeringarnas omfattning. L2 ser 
på sin egen roll som en kugge i ett hjul i boksamtalen med sina förstaspråkselever. 
Läraren upplever sig som en pedagogisk ledare som styr och vägleder, men även som en 
fullvärdig deltagare i samtalen. Denna förbereder samtalen mycket noga, dels genom att 
läsa den i boksamtalet ingående litteraturen, dels läsa böckerna ännu en gång ifall för 
mycket tid har förflutit sedan sista genomläsningen. Läraren planerar boksamtalen olika 
beroende på vilket fokus som de ska ha. Fokus brukar till exempel ligga på att ta ut 
viktiga citat, på innehåll eller språk eller på att fundera kring bokens tema i ett vidare 
perspektiv, det vill säga kontextualisera. Även denna lärare anser att förberedande frågor 
är väsentliga för boksamtalen och dessa frågor utformas antingen av läraren eller av 
eleverna. Att utforma frågorna kan eleverna ibland få som uppgift vid sidan av läsningen. 
Frågorna är enbart ett diskussionsunderlag eftersom varje boksamtal är unikt och 
anpassas efter dem som deltar, där spontana frågor tas tillvara under boksamtalet.  
 
Valet av litteratur sker efter varannanprincipen, det vill säga L2 väljer en gemensam bok 
och nästkommande väljs av eleverna. Läraren utgår i sitt litteraturval alltid från att 
böckerna ska väcka ett intresse hos eleverna och försöker därför varva nyheter med 
böcker som har fungerat bra i tidigare klasser. Läraren berättar att inga ämnen är tabu att 
ta upp, men ger ett exempel på en bok som handlar om hedersmord där både läraren och 
den egna elevgruppen behövde mer kunskap i ämnet före boksamtalet.  
 
När det gäller samtalens innehåll anser denna att samtalen styrs av olika fokusar, 
exempelvis vilken berättarteknik som används, hur språket är utformat och vilka 
samhällsfrågor som berörs. L2 nämner även vikten av att alla får ett eget talutrymme och 
att den planerade tiden ibland måste justeras för att alla elever ska få denna möjlighet. 
Läraren menar att ett bra boksamtal är när alla blir engagerade och samtalen fortsätter ute 
i korridoren efter lektionen, något som denna beskriver som att en positiv energi 
utvecklas. I motsats till dessa givande samtal beskriver läraren även samtal som i stället 
utvecklar en negativ energi, där de inte leder framåt. I dessa lägen tar L2 till vissa 
reservfrågor som till exempel att välja ut vissa scener ur den aktuella boken som eleverna 
upplever berörande. Som en sista utväg väljer läraren att avbryta boksamtalet tidigare än 
planerat. Om det finns passiva elever i samtalen försöker denna lärare styra frågor till 
dessa elever, utan att de för den skull ska känna sig trängda. L2 säger att det inte sker 
någon medveten anpassning efter elevgrupp beträffande språklig nivå eller litteraturval. 
Läraren anser dock att det finns möjlighet till omedveten språklig anpassning i den 
blandade elevgruppen, där svårare ord och begrepp eventuellt förtydligas.  
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6. Diskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras undersökningens resultat kopplat till syfte, frågeställningar och 
de sedan tidigare presenterade teorierna samt våra personliga slutsatser. Vi inleder med 
att peka på undersökningens reliabilitet och validitet och avslutar med förslag till fortsatt 
forskning. 
 

6.1. Reliabilitet och validitet 
 
Trost (1997, s. 99–104) skriver att begreppet reliabilitet går att översätta med 
tillförlitlighet och att om reliabiliteten är god kan undersökningens värden inte påverkas 
av slumpvisa yttre företeelser. Med detta i åtanke anser Trost att en ny undersökning med 
samma syfte och samma metod ska påvisa samma resultat som den ursprungliga. För att 
försöka uppnå hög reliabilitet med vår undersökning har vi använt oss av likvärdiga 
frågeformulär och observationsscheman till de personer som ingick i vår undersökning. 
Både de intervjuade lärarna och eleverna fick frågorna i förväg för att ha möjlighet att 
förbereda sig inför intervjuerna som samtliga ägde rum i likvärdiga lokaler. Vi är 
medvetna om att resultatet hade kunnat bli ett annat om inte frågorna hade lämnats ut i 
förväg, eftersom vi då hade kunnat få fler spontana kommentarer. Vi valde dock att 
lämna ut frågorna på förhand för att de intervjuade skulle ha samma förförståelse för 
innehållet. Detta gjorde vi med anledning av de skilda språkliga förutsättningarna. 
Intervjuerna blev inspelade för att underlätta den fortsatta bearbetningen av materialet 
och samtliga intervjuer skedde enskilt för att säkerställa att de svar som lämnades inte 
blev påverkade av de andra informanternas åsikter och formuleringar. Trots detta är det 
svårt att i enlighet med Trosts resonemang uppnå en hög reliabilitet på grund av att en 
kvalitativ studie förutsätter låg grad av standardisering och variablerna är svårare att mäta 
jämfört med en kvantitativ studie. De personer som ingår i kvalitativa studier är inte 
statiska utan förändras kontinuerligt, precis som människan i allmänhet gör. Detta 
innebär att samma personer med all säkerhet svarar olika vid skilda tillfällen trots att de 
ställda frågorna är desamma. Detta gäller även de observerade personerna som aldrig kan 
agera helt identiskt vid skilda tillfällen. Vår uppfattning är därför att denna undersökning 
har relativt låg reliabilitet.    
 
Trost (ibid) förklarar vidare begreppet validitet med ordet giltighet. Detta innebär enligt 
honom att undersökningen mäter det som den ska mäta. Om materialet inte är korrekt 
utformat blir det svårt att dra några generella slutsatser. Validiteten handlar även om 
trovärdigheten i undersökningen, det vill säga har tillförlitliga undersökningsmetoder 
använts för att besvara syftet. Svenning (2000, s. 60–63) skriver att validiteten bedöms 
utifrån hur väl en undersökning fångar verkligheten. Han anser att de använda 
undersökningsmetoderna ska bilda en helhet för att syftet ska kunna besvaras. Ett 
medvetet val från vår sida var att styra intervjuerna till de lärare och elever som under 
urvalsavsnittet benämns som nyckelpersoner. Vårt syfte var att jämföra boksamtal som 
arbetsmetod, vilket medförde att vi i förväg förvissade oss om att de utvalda lärarna och 
eleverna är kunniga och insatta i denna arbetsmetod. Om vi i stället hade valt ett upplägg 
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med slumpvist urval hade detta kunna påverka resultatet negativt såtillvida att vårt syfte 
att jämföra boksamtal hade blivit svårt att undersöka. Vårt val av datainsamlingsmetoder, 
det vill säga intervjuer och observationer av lärare och elever, utformades som ett 
komplement till varandra för att samtliga frågeställningar skulle kunna besvaras. Med 
anledning av detta anser vi att vår undersökning har en förhållandevis hög validitet 
eftersom trovärdigheten ligger på en hög nivå. 
   

6.2. Resultatdiskussion 
 
Under detta avsnitt diskuterar vi resultatet kopplat till redan presenterade teorier och våra 
slutsatser i den ordningsföljd som syfte och frågeställningar har i arbetets inledning. 
 

6.2.1. Boksamtal i ett jämförande perspektiv 
 
Vårt syfte var att jämföra boksamtal i undervisningen i svenska och svenska som 
andraspråk. Denna undersökning genomfördes med hjälp av både intervjuer och 
observationer för att kunna visa eventuella samband med de sedan tidigare presenterade 
teorierna. Med utgångspunkt från vårt syfte kan vi konstatera att de största likheterna 
gällande eleverna är deras höga interaktionsförmåga, oavsett språklig nivå. De mest 
påtagliga skillnaderna är den språkliga kompetensen och den metaspråkliga 
medvetenheten som ligger på en högre nivå hos eleverna med svenska som förstaspråk 
jämfört med andraspråkseleverna.  De största likheterna i lärarnas arbetssätt är, förutom 
valet av boksamtal som arbetsmetod och litteraturval, att de utgår från elevernas 
personliga läsupplevelser och försöker tillvarata alla elevers tankar och åsikter. Vi 
upplever att de största skillnaderna kan härledas till anpassningen av språk och innehåll 
till de olika gruppsammansättningarna under boksamtalen.    
 

6.2.2. Elevernas interaktionsförmåga 
 
Vår första frågeställning angående skillnader och likheter i elevernas interaktionsförmåga 
visar på en genomgående hög grad av interaktion. Denna höga interaktion bygger mycket 
på elevgruppernas trygghet, med lärare och övriga deltagare, som en följd av att lärarna 
aktivt arbetar med elevernas förmåga till samspel. Detta upplevs särskilt tydligt i 
elevgruppen med svenska som andraspråk, där deras lärare poängterade att ett bra 
boksamtal kräver en bra interaktion med aktiva, engagerade och lyhörda elever. Detta 
framkommer även i elevintervjuerna i lärarens egen grupp där eleverna framhåller hur 
betydelsefullt det är att alla kan lyssna, inte avbryta och inte prata för länge i ett 
boksamtal. Resultaten från denna frågeställning visar främst på att det föreligger likheter 
och inga större skillnader elevgrupperna emellan. Vygotsky (Arnqvist, 1993 s. 37 f) 
pekar i sina teorier på vikten av interaktion i den sociokulturella miljön och anser att det 
är i denna miljö som språket utvecklas. Våra observationer pekar på en genomgående hög 
interaktionsförmåga hos de flesta elever, vilket visar sig genom att de har god 
samtalsstruktur, det vill säga att de inte avbryter varandra, att de lyssnar aktivt och att de 
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vågar uttrycka sina egna tankar. Detta leder till att elevernas möjligheter att språkligt 
utvecklas bör förbättras genom det interagerande som förekommer i de olika 
grupperingarna under boksamtalen.  
 
Resultatet från observationerna visar även att andraspråkseleverna i högre grad 
vidareutvecklar andras tankar i den blandade gruppen medan de i den egna gruppen 
utvecklar andras tankar i mindre utsträckning. Den högre nivån i den blandade gruppen 
tolkar vi som ett resultat av lärarens noggranna förberedelser som leder till att eleverna 
känner en trygghet och tillit till sin egen förmåga att delta i boksamtalen. Den lägre nivån 
syns när boksamtalen sker inom den egna gruppen. Där krävs inte samma omfattande 
förberedelser på grund av att eleverna redan känner varandra väl och har likvärdiga 
språkliga förutsättningar, vilket bidrar till den känsla av trygghet och tillit som redan 
existerar i den egna gruppen. Förstaspråkseleverna visar i samma blandade grupp på ett 
motsatt resultat, det vill säga en hög nivå att vidareutveckla andras tankar i den egna 
gruppen och en lägre nivå i den blandade gruppen. Den höga nivån i den egna gruppen 
kan bero på att förstaspråkseleverna inte behöver visa hänsyn till varandra eftersom alla 
eleverna ligger på en likvärdig språklig och metaspråklig nivå. Detta hänsynstagande 
kan, i den blandade gruppen, leda till att de inte vågar ifrågasätta andraspråkseleverna om 
det finns uttalanden som är svåra att förstå språkligt och innehållsmässigt. I stället förblir 
de tystare jämfört med när de har boksamtal i sin egen grupp. I en av elevintervjuerna 
finns funderingar att hänsynstagandet riskerar att ta överhand och vålla tystnad.  En 
annan förklaring till den påvisade lägre nivån i den blandade gruppen kan vara att 
eleverna med svenska som förstaspråk, som inte har samma noggranna förberedelser 
inför boksamtalen, inte på samma sätt i förväg har diskuterat och fördjupat sina 
personliga tolkningar kring den aktuella boken.  
 
Hammarberg (2004, s. 64) anser att det är viktigt att eleverna känner trygghet i gruppen 
för att våga prata och på så vis fortsätta att utvecklas. Vår empiri visar att eleverna känner 
denna trygghet, vilket en elev uttrycker med orden ”jag behöver inte skämmas” och 
syftar på att språkkunskaperna ibland inte räcker till, men att det går att göra sig förstådd 
ändå utan att känna sig hämmad. Lindberg (2004, s. 466, 474) menar att elevgruppers 
interaktion fungerar bättre i mindre grupper där alla får talutrymme. Detta kan vi tydligt 
se i samtliga intervjusvar där både lärare och elever uttrycker hur viktigt det är att alla får 
komma till tals under boksamtalen, vilket är möjligt på grund av att dessa sker i mindre 
grupper. Inte bara interaktionsförmågan utvecklas utan även den språkliga kompetensen 
höjs.  
 
Molloys (2003, s. 42) uppfattning är att eleverna genom litteraturen utvecklar ett 
demokratiskt synsätt. Detta anser hon att eleverna kan uppnå genom att upptäcka sina 
egna erfarenheter i en vidare kontext, samt jämföra dessa med andra elevers 
sociokulturella bakgrund. Detta kopplar vi till en av elevernas uttalande under intervjun 
där denne betonar att boksamtalen sker i en demokratisk anda där eleverna får ta mycket 
ansvar och talutrymme, dessutom ta del av varandras tankar och jämföra dessa med sina 
egna åsikter. Vidare säger eleven att lärarna ofta drar sig tillbaka under samtalen för att 
lämna plats åt eleverna, vilket denne tycker är mycket positivt. Vi tolkar resultatet från 
våra observationer på ett liknande sätt eftersom alla elever har och tar möjligheten att 
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komma till tals och mycket aktivt vågar utmana sig själva genom att ohämmat dela med 
sig av erfarenheter och uppfattningar.  
 
En annan aspekt som kan påverka samtalsklimatet är när inte alla eleverna är aktiva 
under ett boksamtal. Som tidigare redovisats upplevde vi fyra elever som så pass passiva 
att de inte gick att bedöma. Båda lärarna påtalar i de redovisade lärarintervjuerna att de 
försöker fånga in de elever som inte engagerar sig genom att rikta frågor till dem. Under 
våra observationer kan vi se att dessa fyra elever får denna typ av styrda frågor, men 
eleverna bidrar trots detta inte i en så stor utsträckning att resultatet kan räknas. Passiva 
elever kan som lärare 1 uttrycker det lägga sordin på stämningen, men detta tycker inte vi 
blir påtagligt under våra observationer. Enligt vår uppfattning beror detta på att de 
passiva eleverna, som deltar vid skilda observationstillfällen, alltid är i minoritet i 
samtalsgrupperna. Majoriteten av eleverna är dessutom så pass engagerade att 
stämningen i grupperna inte påverkas. Vi är dock medvetna om att dessa iakttagelser kan 
vara intressanta att diskutera, vilket kunde ha varit relevant om denna studie hade haft en 
annan infallsvinkel.   
  

6.2.3. Språklig och metaspråklig kompetensnivå 
 
Resultatet gällande vår nästa frågeställning angående språklig och metaspråklig 
kompetens visar tydliga skillnader, men få likheter. De uppenbara skillnaderna mellan 
grupperna är beroende av de språkliga förutsättningarna. Som vi nämner i urvalsavsnittet 
föreligger det stora differenser mellan de utvalda eleverna som vi måste ta i beaktande. 
Den klass på gymnasiet med elever med svenska som förstaspråk läser en valbar 
litteraturkurs där de flesta har ett stort språkligt och litterärt intresse, i jämförelse med en 
vanlig gymnasieklass där detta intresse inte är lika märkbart. Den utvalda klassen har 
jämförts med en klass med jämnåriga elever som språkligt motsvarar årskurs 9. Med 
detta i åtanke är de språkliga skillnaderna alltjämt uppenbara, vilket vi inte tycker är 
speciellt anmärkningsvärt. Gibbons (2006, s. 6) påpekande angående tidsaspektens 
betydelse för andraspråksinlärarnas språkutveckling stödjer de resultat som vi har sett 
beträffande andraspråkselevernas lägre nivå på språklig kompetens och metaspråklig 
medvetenhet i jämförelse med förstaspråkseleverna. Gibbons anser att det tar lång tid att 
fullt ut klara av en hög språklig nivå på ett andraspråk, vilket vår undersökning visar på.  
Vi uppfattar att de likheter som finns, exempelvis att klara av att vidareutveckla andras 
tankar och att kontextualisera innehållet, även behärskas av flera andraspråkselever. Trots 
den språkliga begränsningen hos andraspråkseleverna är det uppenbart att de inte känner 
sig hämmade, vilket vi ser i deras höga interaktionsförmåga.  
 
Chambers (2004, s. 24–30) menar att det är betydelsefullt att eleverna får en möjlighet att 
sätta ord på sina tankar kring den lästa texten i boksamtalen. Han tycker även att det är 
viktigt att eleverna får respons av de övriga deltagarna på sina tankar och bekräftar 
innehållet i det sagda. Chambers anser att eleverna tillsammans utvecklar en större 
förståelse för den gemensamma läsupplevelsen, vilket inte kan ske enskilt. Vidare säger 
han att eleverna tillsammans får ett större djup i förståelsen och kunnandet som leder till 
att den gemensamma lästa texten växer. Nästan exakt så uttrycker sig en av eleverna vid 

 26



  

intervjuerna då denne beskriver de andra deltagarnas påverkan under boksamtalen som 
"ett hål i väggen" som blir allt större. I detta fall upplever eleven att det är läraren som 
slår det första hålet och att eleverna tillsammans gör hålet allt större. Denna talande 
beskrivning stämmer väl överens med våra observationer och intervjuer där flertalet av 
eleverna och deras lärare utvecklar kreativa boksamtal som leder till att litteraturen 
lämnar outplånliga avtryck hos många av deltagarna.  
 
Responsens avgörande betydelse har lärarna tagit fasta på och precis som våra 
observationer visar ger de båda riklig respons, men på olika sätt. Vår tolkning av dessa 
skillnader i att ge respons är att lärare 2, precis som observationsresultatet visar, kan ha 
ett högre samtalstempo och en intensivare återkoppling i sin egen elevgrupp beroende på 
gruppens höga språkliga och metaspråkliga kompetens. Denna lärare anpassar dock 
tempo och respons i den blandade gruppen för att ta hänsyn till de olika elevernas 
språkliga förutsättningar. Lärare 1 behöver inte på samma sätt anpassa tempo och respons 
efter de olika elevgrupperna med tanke på att de egna eleverna har det största behovet av 
stöttning. Denna lärare kan även låta tystnaden tala, vilket kan bottna i hennes erfarenhet 
av andraspråkselever som behöver mer tid till att formulera sina tankar. Lärarens förmåga 
att låta eleverna lyssna in de övrigas åsikter för att sedan kunna få tid att formulera sina 
egna tankar, stämmer väl överens med Gibbons (2006, s. 141f) tankar om vikten av att 
inlärarna får möjlighet att träna på att lyssna. Lärarnas olikheter kommenterar en av 
eleverna genom att säga att lärare 1 upplevs mer fokuserad medan lärare 2 gärna leder in 
på sidospår. Eleven anser inte att dessa skillnader är något negativt utan att de i stället 
kompletterar varandra väl och ger som trolig förklaring till differenserna att det kan bero 
på deras skilda personligheter. Även vi kan se detta som en trolig orsak med tanke på att 
alla människor är unika och därför agerar på olika sätt, men detta är inget som kan 
styrkas i våra undersökningsresultat. En annan förklaring till de skillnader som vi ser 
mellan lärarna kan vara deras erfarenheter av elevgrupper, där lärare 2 uppger att denna 
aldrig enbart arbetat med andraspråkselever och därmed inte behövt anpassa 
boksamtalens språkliga och innehållsmässiga nivåer till elever som inte har svenska som 
sitt förstaspråk. Lärare 2 säger däremot under intervjun att det inte finns någon medveten 
språklig anpassning beroende på elevgrupp. Vi kan dock, under våra observationer av 
den blandade gruppen, se att denna lärare anpassar både språk och respons genom att 
förklara svårare ord och begrepp utifrån de aktuella eleverna, vilket vi tolkar som en 
omedveten handling. Vid ett tillfälle uppstår en mindre dispyt mellan två elever som 
läraren snabbt uppfattar som en språklig förbistring och därför hjälper dem att förstå 
varandra genom att förtydliga deras tankar. Även detta uppfattar vi som ett exempel på 
att läraren omedvetet anpassar språket efter elevgrupp.   
 

6.2.4. Lärarnas arbetssätt 
 
Vår sista frågeställning om likheter och skillnader i lärarnas arbetssätt visar på att 
likheterna framför allt syns i litteraturvalet som alltid leder till konkreta och abstrakta 
resonemang både kring böckernas innehåll som sådant och sett i ett vidare perspektiv. En 
annan likhet är att båda lärarna utgår från elevernas egna läsupplevelser där alla får 
möjlighet att komma till tals. De skillnader vi ser är framförallt omfattningen i lärarnas 
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planering och förberedelser inför boksamtalen beroende på elevgrupp. En annan skillnad 
som ibland finns under boksamtalen är olika fokus där lärare 2 som har elever med 
svenska som förstaspråk mer kan fokusera på djupare språkliga och metaspråkliga teman.  
 
Cummins (2001, s. 93–95) anser att andraspråkselevers olika språkliga och sociala 
förutsättningar leder till att interaktionen aldrig blir helt neutral, vilket även påverkar 
lärarnas förförståelse för eleverna. Cummins anser vidare att hänsyn bör tas till de 
olikheter som finns i elevernas olika bakgrund för att samspelet mellan andraspråkselever 
och lärare ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Det är därför viktigt att läraren visar 
varje enskild andraspråkselev respekt och uppskattning. Lärare 1 poängterar under 
intervjun vikten av att individanpassa undervisningen med uttalandet att det är viktigt att 
varje gång se ”vilka elever som jag har framför mig”. Dessa tankar genomsyrar hela 
lärarens arbetssätt där elevkännedomen exempelvis styr valet av litteratur, vilket innebär 
att läraren väljer bort vissa böcker beroende på elevernas sociokulturella bakgrund. Detta 
medför dock inte att samma böcker återkommande är bortsorterade utan att varje 
elevgrupp och varje bok är unik och anpassas till varandra utifrån de givna 
förutsättningarna. Läraren poängterar även att om konflikter uppstår under ett boksamtal 
på grund av samtalsämnet finns det alltid möjlighet att återvända till boken som då 
fungerar som ett skydd mot att konflikterna urartar. Denna lärare är uppenbart inspirerad 
av Chambers (2004, s. 60–65) som anser att fokus i ett boksamtal ligger på elevernas 
läsupplevelser, vilka är personliga. Han anser även att det är viktigt att samtliga elever får 
berätta om sina läsupplevelser innan läraren presenterar sina egna tolkningar, för att inte 
påverka elevernas åsikter. Detta är mycket påtagligt i både intervjun med lärare 1 och 
under observationerna av densamma, där läraren håller en medvetet låg profil gällande 
sina egna åsikter. Under intervjun framkommer det att läraren delar med sig av sin 
uppfattning om någon elev efterfrågar och behöver den.  
 
Chambers (2004, s. 12) pekar även på betydelsen av en stimulerande yttre läsmiljö där 
litteraturen finns närvarande kring eleverna på ett lockande sätt. Det är mycket påtagligt 
att båda lärarna använder sig av Chambers teorier kring vikten av miljön runt 
boksamtalen. Vi kan tydligt se närvaron av böcker uppställda i både klassrum och 
korridorer fritt för alla elever att låna och läsa när helst de vill. Framför allt i 
grupprummen där boksamtalen äger rum är väggarna ”klädda” med böcker, vilket vi 
anser bidrar till de kreativa samtal som vi upplever. Chambers anser vidare att det är 
viktigt att lärarna högläser för eleverna och ger tid för enskild läsning. Detta tar lärare 1 
fasta på genom sina noggranna förberedelser inför de gemensamma boksamtalen i den 
blandade gruppen. Den utvalda boken introduceras för andraspråkseleverna genom att 
läraren högläser varvat med gemensamma tankekartor och diskussioner kring innehållet 
och karaktärerna.  
 
Gröning (2001, s. 63) anser att det är väsentligt att läraren väljer litteratur som både leder 
till konkreta och abstrakta diskussioner som ger eleverna möjligheter att möta varandras 
värderingar och tankar. För att göra elevernas tankar meningsfulla bör konkreta frågor 
gällande texternas innehåll ha sekundär betydelse i jämförelse med elevernas egna 
tolkningar av texterna, enligt Gröning. Lärare 2 tar stor hänsyn till detta och väljer ut 
böcker som intresserar eleverna och skapar denna form av diskussioner. I intervjun med 
lärare 2 kan vi se att denna lägger stor vikt vid olika fokuseringar i planering och 
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genomförande av boksamtal. Fokus kan exempelvis vara av innehållsmässig eller 
språklig karaktär eller bokens tematik i ett vidare perspektiv, det vill säga 
kontextualisering. Andra fokus som läraren nämner är berättarteknik och de olika 
samhällsfrågor som berörs i de aktuella böckerna. Vi upplever att detta arbetssätt mot 
språk och innehåll är möjligt för lärare 2 och de egna eleverna eftersom den elevgruppen 
har en betydligt högre nivå, både språkligt och metaspråkligt. Detta visar även våra 
elevobservationer tydligt. Vidare anser Molloy (2003, s. 230) att det är viktigt att lärarna 
vågar ta tag i och diskutera svåra ämnen som eleverna möter. Vi kan konstatera att ingen 
av de två aktuella lärarna väljer bort svåra ämnen utan, som lärare 2 säger under 
intervjun, om ett ämne är känsligt väljer denna att skaffa kunskap inför boksamtalen som 
stöd för sig själv och eleverna.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de största likheterna vid jämförelsen av 
boksamtal är elevernas höga interaktionsförmåga oavsett språklig nivå. De mest påtagliga 
skillnaderna är den språkliga kompetensen och den metaspråkliga medvetenheten hos 
eleverna. De största likheterna gällande lärarnas sätt att använda boksamtal som 
arbetsmetod är valet av litteratur och att de utgår från elevernas personliga läsupplevelser 
samt att de tillvaratar elevernas tankar och åsikter. När det gäller skillnader i arbetssätt 
lärarna emellan är dessa en anpassning av språk och innehåll till de skilda elevgruppernas 
språkliga förutsättningar.   
 

6.3.  Erfarenheter för framtiden 
 
Vår initiala uppfattning att boksamtal som arbetsmetod är ett utmärkt verktyg för elevers 
utveckling av språk och interaktiva förmåga kvarstår fortfarande och har dessutom 
fördjupats efter vår genomförda undersökning. Det vi främst har tagit till oss är hur 
betydelsefull en bra interaktion är för att boksamtalen ska vara kreativa och utvecklande. 
Det känns angeläget att vårt framtida litteraturarbete alltid genomsyras av interaktion. 
Några andra lärdomar är vikten av förberedelse och planering inför boksamtalen, vilket 
innebär att vi alltid ska vara pålästa och noggranna i valet av litteratur för att även våra 
framtida elever ska få outplånliga avtryck av den gemensamma litteraturupplevelsen En 
annan erfarenhet vi har gjort är att det bästa sättet att hantera kontroversiella ämnen är att 
i stället för att välja bort dem, för att de ligger utanför våra kunskapsramar, läsa in oss på 
ämnet inför boksamtalet. Vi tycker dock precis som lärare 1 att vi måste ta hänsyn till 
elevgruppens sammansättning och bakgrund och inte introducera någonting som de kan 
uppfatta som stötande. Vi är emellertid medvetna om att boksamtalet som arbetsmetod 
kräver mycket tid och engagemang för att få liknande lyckade boksamtal som de 
boksamtal som har ingått i undersökningen.   
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6.4.  Framtida forskning 
 
En intressant iakttagelse som kan leda till framtida forskning är hur stor del av lärarens 
personlighet som speglas i arbetssättet. En infallsvinkel kan exempelvis vara att använda 
sig av de retoriska begreppen logos, pathos och ethos för att belysa hur stor inverkan 
personligheten har i lärarens undervisning. Ett annat tillvägagångssätt kan vara att knyta 
personlighetens betydelse till de Jungianska idéerna kring personan, det vill säga 
strategier i interaktionen. En annan idé till framtida forskning är att jämföra olika språks 
textmönster hos elever med olika sociokulturell bakgrund. Ett exempel är när en elev i 
undersökningen använde en personlig tolkning av begreppet ”att så ett frö” och översatte 
det med sitt eget uttryck ”att slå ett hål i väggen”.  
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          Bilaga 1 

Observationsschema boksamtal 
 
 
 
Elevens nummer: 
 
 
Observationskriterier där varje kriterium markeras på en skala från 1 
till 3, där 1 betecknar nätt och jämt acceptabel , 2 acceptabel och 3 utmärkt i nästan 
alla avseenden. 
 
 
 
Interaktion  
 
                                          1                   2                  3 
Är lyhörd och visar respekt         |___|             |___|             |___| 
 
Är delaktig i samtalet                         |___|             |___|             |___| 
 
Delar med sig av sina tankar                  |___|             |___|             |___| 
 
Vidareutvecklar andras tankar             |___|             |___|             |___| 
 
 
 
 
 
Språket och Innehållet 
 
               1                   2                  3 
Kan svara på frågor angående innehållet      |___|             |___|            |___| 
   
Kan kontextualisera innehållet           |___|             |___|            |___| 
 
Formulerar tankar med språklig korrekthet |___|             |___|           |___| 
 
  

 
 
 
. 
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          Bilaga 2  
 

Intervjufrågor för lärare angående boksamtal 
 
 
 
 

1) Hur ser du på lärarens roll i ett boksamtal? 
 
 
 

2) Hur förbereder du ett boksamtal? 
 
 
 

3) Hur väljer du litteratur till boksamtalet? 
 
 
 
4) Vad fokuserar du på för frågor/innehåll? 

 
 
 

5) Hur ser ett bra boksamtal ut? 
 
 
 

6) Anpassar du medvetet boksamtalet efter elevgrupp?  
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         Bilaga 3 
 

Intervjufrågor för elever angående boksamtal 
 
 
 
 

1) Hur tycker du att ett bra boksamtal ser ut? 
 
 
 

2) Hur upplever du boksamtalen i din klass? 
 
 
 
3) Hur upplever du boksamtalen i den blandade gruppen? 

 
 
 

4) Hur upplever du den språkliga nivån vid boksamtalen? 
 
 
 

5) Brukar du få några nya infallsvinklar eller tankar kring boken, under 
boksamtalen, som du inte själv reflekterat över? 

 
 
 

6) Beror det på de andra deltagarnas åsikter? 
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