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Abstract 

English titel:  Book talks in first grade  

- A qualitative study about conversational genres 

Term: Spring, 2018 

Author: Shaghayegh Raoufinia 

Mentor: Cecilia Annell 

 

This study is based on qualitative research which aimed to show how four teachers interact in 

book talks with the students in connection with Swedish lessons in first grade. The study has 

focused on the teachers' questions to analyze the types of conversational genres that arise in 

connection with book talks in first grade.  

 

Data was collected through interviews and observations. The interviews and the observations 

were made at a school in the county of Stockholm. Four teachers' Swedish lessons were 

observed and they were interviewed about how they describe and explain their use of book 

talks in Swedish lessons. Hultin’s ‘categorization for speech genres’ and ‘rhetorical and non-

rhetorical questions’ (2006) served as main theoretical frameworks for analyzing the 

empirical material. 

 

From the interviews, I have come to the conclusion that the teachers are aware of different 

speech genres, and they use rhetorical and non-rhetorical questions for different purposes. The 

results of the study show that, depending on their purpose with book talk, teachers use 

different conversational genres.  

 

The results of the study show that a conversational genre dominated in the book talks that 

were examined but they also showed elements of other genres to a certain extent.  It appears 

that two conversational genres were dominant in the teaching of teachers, that is, the teaching 

examination and the text oriented talk. On the other hand the culturally oriented talk and the 

informal book talk only appeared as compliments to the dominant genres. The study shows 

that a teacher’s awareness of these genres is of great importance for developing the pupils` 

reflective minds and skills. 

 

Keywords: book talks, fiction, conversational genres 

 

Nyckelbegrepp: boksamtal, skönlitteratur, samtalsgenrer 
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1 Inledning och bakgrund 

 

Enligt kursplanen för ämnet svenska i grundskolan är mötet med texter av varierat slag av 

högsta vikt för elevernas språkutveckling och omvärldsförståelse (Lgr11, s. 222). I läroplanen 

framkommer att eleverna i årskurs 1-3 ska utveckla sin förmåga att analysera samt lyssna och 

återberätta skönlitteratur i olika samtalssituationer (Lgr 11, s. 247-248).  

 

Aidan Chambers (2011), en brittisk författare för barn och ungdomar, betonar vikten av att 

föra ”bra boksamtal” för att skapa fördjupad förståelse för textens innehåll. Han menar att 

samtal har en stor betydelse i människans liv och genom dessa boksamtal får eleverna öva sig 

att utrycka sig om omvärlden. Genom att samtala utvecklas eleverna till reflekterande och 

kritiskt tänkande läsare (Chambers 2011, s. 128). Gunilla Molloy (2007), docent i svenska 

med didaktisk inriktning, betonar likaledes vikten av boksamtal som ger eleverna möjlighet 

att dela åsikter och vidga sina egna perspektiv. I likhet med Chambers och Molloy menar 

Ellen McIntyre, docent i litteraturutbildning vid University av Louisville (2007) att elever 

genom boksamtal får fördjupad förståelse och möjlighet att lära om omvärlden och om sig själva. 

Hon menar vidare att läraren genom sina kommenterar kan skapa engagemang och entusiasm hos 

eleverna (McIntyre, 2007). Men som författaren Lars Brink (2009) poängterar så används 

boksamtal alltför sällan i svenskundervisningen. Detta på grund av att lärarna inte är vana vid 

att föra samtal om böcker.  

 

Skolornas arbete med att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga i årskurs 4-6 inom ämnena 

svenska och svenska som andraspråk behandlas i en rapport av Skolinspektionen (2016). Där 

påvisas att skolan bör skapa förutsättningar för eleverna att utveckla sin läsförståelse och 

skrivförmåga. Det är också skolans uppgift att ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga 

att tänka, kommunicera och lära. Rapporten betonar vikten av boksamtal i 

svenskundervisningen liksom behovet av ett mer aktivt stöd från lärarna. Dessa behöver mer 

aktivt vägleda eleverna och låta texter av olika slag tjäna som underlag i samtalen 

(Skolinspektionen 2016).  Eva Hultin pekar i Samtalsgenrer i gymnasieskolans 

litteraturundervisning: En ämnesdidaktisk studie (2006) på betydelsen av Skolinspektionens 

rapport för den nationella kvalitetsgranskningen av läs- och skrivprocessen. Där poängteras 

vikten av genremedvetenhet hos lärarna för att kunna stödja sina elever i deras skriftspråkliga 
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utveckling. Men enligt Hultin (2006) saknas en tydlig diskussion i rapporten om hur olika 

ämnens muntliga undervisningsgenrer fungerar. Hon understryker att denna fråga sällan 

argumenteras inom utbildningsforskning eller i andra sammanhang inom eller utanför skolan.  

 

Skolverkets rapport, Textsamtal före, under och efter läsning (2013), understryker samtalets 

avgörande roll för elevernas lärande. Därför är det viktigt att läraren genom sin undervisning 

skapar förutsättningar för eleverna att kunna samtala med vuxna och kamrater (ibid.). Med 

utgångspunkt från Hultins studie (2006) undersöks i denna uppsats hur fyra lärare interagerar 

med eleverna i samband med boksamtal i årskurs ett. Tidigare studier betonar vikten av 

boksamtal för elevernas läsförståelse, medan fokus i denna studie ligger på vilken typ av 

boksamtal som uppkommer i samband med skönlitteratur. Studien syftar till att undersöka på 

vilket sätt lärarna använder boksamtal i svenskundervisningen i årskurs ett. Mer specifikt 

undersöks vilka typer av samtalsgenrer som uppstår i samband med boksamtal i årskurs ett. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka hur fyra lärare interagerar i boksamtal med eleverna i samband med 

svenskundervisningen i årskurs ett. Undersökningen kommer att fokusera på lärarnas frågor 

för att analysera vilka typer av samtalsgenrer som uppstår i samband med boksamtal i årskurs 

ett. Med denna undersökning hoppas jag kunna bidra till en ökad kunskap om hur boksamtal 

kan utföras i klassrummet för att elevers läsförståelse ska förbättras. Utifrån syftet lyder 

studiens frågeställningar: 

 

 Hur beskriver och förklarar lärare att de använder boksamtal i svenskundervisningen? 

 Vilka typer av samtalsgenrer uppstår i samband med boksamtal? 

 

Frågeställningarna kommer att besvaras med hjälp av intervjuer med de fyra lärarna och 

observationer av deras svenskundervisning. Syftet med intervjuerna är att ta reda på hur 

lärarna beskriver och förklarar hur de interagerar i boksamtal med eleverna i årskurs ett. Det 

empiriska material som jag har fått utifrån observationerna ska användas för att synliggöra 

vilka typer av samtalsgenrer som uppstår i samband med boksamtal.  

 

 

 



6 
 

1.2 Styrdokument 

I läroplanen för grundskolan (Skolverket 2011) betonas vikten av att ha ett rikt tal- och 

skriftspråk som ”ett redskap för att kunna tänka, kommunicera och lära”. Därför är det viktigt 

att skolan skapar förutsättningar för att alla elever ska få tillgång till språket (Lgr 11, s. 247).  

Kursplanen i ämnet svenska betonar att eleverna ska ges möjlighet att lära känna 

skönlitteratur från olika tider och delar av världen. Den poängterar även att genom 

utbildningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin förmåga att ”läsa och analysera 

skönlitteratur och andra texter för olika syften (ibid.). 

 

2 Begreppsförklaring 

 

Boksamtal 

Enligt Nationalencyklopedin definieras begreppet samtal som ”… muntligt utbyte av 

synpunkter eller upplysningar vanligen på relativt informellt sätt” (NE.se).  

  

”I grund och botten är samtal kring litteratur ett slags gemensamt begrundande. Boksamtal är ett sätt 

att ge form åt de tankar och känslor som väckts av boken och den tolkning (de tolkningar) vi 

tillsammans skapat ur texten – det av författarens fantasi styrda budskapet som vi tolkar på just det 

sätt som vi vill” (Chambers 1993, s. 23).   

 

Enligt Chambers (1993) handlar boksamtal om att diskutera, resonera kring och reflektera 

över den lästa texten. Han menar vidare att elevers tankeförmåga utvecklas när de sätter ord 

på sina tankar och tar del av andras tankar. I likhet med Chambers menar Brink (2009) att 

boksamtal skapar möjlighet till reflektion över boken som lästs. Boksamtal betyder att både 

elever och lärare uttrycker sina tankar och uppfattningar för varandra vilket skapar en 

fördjupad förståelse för textens innehåll.  

 

Skönlitteratur 

Enligt Nationalencyklopedin definieras begreppet skönlitteratur som ”litteratur som är skriven 

med konstnärliga ambitioner och inte enbart är avsedd att ge en faktabetonad 

verklighetsanknytning” (NE.se).  
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Bergöö (2005) menar att erfarenheter, subjektivitet och känslor förmedlas genom 

skönlitteratur. Med hjälp av litteraturen som kunskapskälla kan eleven finna sig själv samt få 

förståelse för andra människor och deras erfarenheter. Vidare menar Bergöö att eleven genom 

skönlitteratur får möjlighet att göra kopplingar till tidigare erfarenheter och lärdom om 

erfarenheter och känslor som förmedlas i litteraturen. På så sätt förändras elevens uppfattning 

av verkligheten (Bergöö, 2005: 45). Enligt Molloy (2008, s. 11) kan läsningen av 

skönlitteratur ihop med boksamtal bidra till en bättre förståelse av omvärlden och av sig själv.  

 

Bergsten och Ellerström (2004) definierar skönlitteratur i motsats till facklitteratur och all 

övrig litteratur som att skönlitteratur är skriven för att underhålla (Bergsten & Ellerström 

2004, s. 9). 

 

3 Tidigare forskning 

Beth Maloch, professor vid Institutionen för läroplan och instruktioner, Texas University, 

belyser i sin artikel, Scaffolding student talk: One teachers role i literature discussion groups, 

lärarens roll som ledarroll i boksamtal. I en 5-månaders kvalitativa studie undersöktes 

förhållandet mellan lärarroll och elevernas deltagande i boksamtal i en årskurs tre. Resultatet 

av studien visar att läraren som en diskussionsledare står i centrum för diskussionen och 

ställer specifika frågor och sonderar terrängen för vad som kan tänkas komma i fråga. Det är 

viktigt att läraren särskilt uppmärksammar viktiga teman och problem i boksamtalet och 

stöttar eleverna mot en bättre förståelse av textens innehåll. Maloch betonar vidare att läraren 

utifrån det lärarledda boksamtalet bör fokusera på strategier och ställa icke-retoriska frågor. 

Det är lärarens roll att följa upp dessa frågor med olika följdfrågor för att hålla igång 

diskussionen. Studien visar att boksamtal möjliggör för eleverna att sätta ord på sina tankar 

och att få ny förståelse för texterna genom att få del av andra elevers åsikter och funderingar. I 

ett lärarlett samtal finns det risk att eleverna blir passiva då det är läraren som råder över 

samtalet. En ytterligare nackdel som studien visade på var att när eleverna räckte upp handen 

och väntade på sin tur kunde de inte fokusera på samtalet (Maloch, 2002). Denna 

vetenskapliga artikel är relevant för min studie eftersom den fokuserar på lärarens roll i det 

lärarledda boksamtalet.  

 

Eva Hultin, docent i pedagogik och vetenskaplig ledare för forskarskolan Teknikburna 

kunskapsprocesser vid Dalarna Högskolan, undersökte i sin doktoravhandling fem 
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gymnasielärares sätt att samtala om böcker och texter. Därifrån lät Hultin kategorisera fyra 

olika samtalsgenrer i samband med boksamtal: det undervisande förhöret, det texttolkande 

samtalet, det kultur-och normdiskuterande samtalet och det informella boksamtalet. Hon 

använde sig av retoriska frågor, det vill säga de frågor där svaren redan är känd för 

frågeställaren, och icke-retoriska frågor, det vill säga de frågor där svaren är okänd för 

frågeställaren. Utifrån resultatet av Hultins studie dominerade samtalsgenren det 

undervisande förhöret hos en av de undersökta lärarna. Men genren förekom i fyra av de fem 

lärarnas undervisning. En av fyra lärare i studien visade inslag av genren det texttolkande 

samtalet. I studien framkom att samtalsgenrerna det kultur- och normdiskuterande samtalet 

och det informella boksamtalet dominerades i endast en av de fyra undersökta lärarnas 

undervisning (Hultin 2006). Hultins studie mynnar ut i att lärarna har olika uppfattningar om 

boksamtalen, medan den för min studie är relevant eftersom den visar vilka samtalsgenrer 

som är återkommande i lärarnas undervisning.  

 

Michael Tengberg, docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads högskola, behandlar i 

Litteratursamtalets möjligheter i klassrummet (2011, s.29), samtal i litteraturundervisningen.  

Studiens övergripande syfte är att skapa en mer noggrann kunskap om det texttolkande 

litteratursamtalets pedagogiska möjligheter och begränsningar. Han studerade (2011) fyra 

högstadielärares litteratursamtal i samband med svenskundervisningen med fokus på 

lärarstyrda samtal. Med utgångspunkt från ett innehållsperspektiv har han identifierat sex 

olika läsarter för att se vilka kunskaper som utvecklas hos eleverna. Dessa läsarter benämner 

han handlingsorienterade, betydelseorienterade, värderingsorienterade, subjektsorienterade, 

intentionsorienterade och metakognitiva läsarter. Tengberg (2011) poängterar att dessa 

läsarter är betydelsefulla för lärarnas litteraturundervisning. Han menar vidare att dessa sex 

läsarter kan användas för att synliggöra vilka läsarter som främjas i svenskundervisningen. 

Resultatet av Tengbergs studie visar att arbetet med skönlitteratur i ämnet svenska kan skapa 

pedagogiska möjligheter om forskningen fokuserar mer på ”hur” boksamtalet ska 

genomföras. Utifrån detta utmanande perspektivskifte ska läraren vara medveten om 

undervisningens syfte. Han anser vidare att eleverna genom samtalet får möjlighet att få 

förståelse för de mänskliga rättigheterna och för demokratiska värderingar. Samtalet skapar 

självständiga och kritiskt tänkande individer som vågar uttrycka sina tankar, funderingar och 

erfarenheter. Genom boksamtalet får eleverna förståelse för och värdesätter andras tankar. Det 

är lärarens uppgift att uppmuntra elevrena att vara delaktiga under samtalet, bland annat 

genom att bekräfta deras svar eller ställa följdfrågor (Tengberg 2011). Tengbergs 
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undersökning är relevant för min studie eftersom han tar upp olika samtalsgenrer och 

undersöker frågetyperna som används av lärare vid litteratursamtal i svenskundervisningen.  

 

 

Sara Silver och Nora Kharami (2017) har skrivit ett självständigt arbete på avancerad nivå, 

Vad tänker vi på när vi hör sniglar och snäckor?, där de undersöker olika samtalsgenrer som 

förekommer i lärarnas frågor i samband med boksamtal om skönlitteratur och sakprosa i 

årskurs tre. De har intervjuat och observerat åtta lärares boksamtal. För att kategorisera olika 

samtalsgenrer har de i stort sett använt sig av Hultins kategorisering (2006) av samtalsgenrer. 

Resultatet av studien visar att en samtalsgenre dominerar i en lärares boksamtal men att även 

inslag av andra genrer förekommer i detsamma. Studien visar också att de mest 

förekommande genrerna var det undervisande förhöret och det kultur- och normdiskuterande 

samtalet, både i skönlitteratur och i sakprosa. Det framgår också att både retoriska och icke-

retoriska frågor användes av lärare i boksamtalen om skönlitterära och sakprosatexter. Denna 

studie är relevant för min undersökning då den bland annat fokuserar på samtalsgenrer som 

förekommer i lärarnas boksamtal.  

 

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

Book talks granskar Xenia Hadjioannou & Eleni Loizou (2011) boksamtal mellan blivande 

lärare och elever i lägre åldrar. I denna studie genomfördes 89 individuella boksamtal med 

lika många elever.  Hadjioannou och Loizou (2011) utgår från tre forskningsfrågor i sin 

kvalitativa studie: 

 

 How did the prospective teachers implement the literature discussion practices taught in their 

coursework?  

 What typology can be developed to describe the book talks?  

 What are the characteristics of each category?  

 

Utifrån karaktären av tre återkommande samtal kategoriserar forskarna tre typer av samtal 

som kallas för true book talks, recitiation book talks och awkward book talks: 

 

 True book talks innebär att läraren och eleven tillsammans behandlar texten; dock är 

det läraren som huvudsakligen leder samtalet. Texterna som används inom den här 

kategorin är uppskattad av båda parterna. Läraren ställer öppna frågor och möjliggör 
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för eleven att verbalisera och reflektera över sina tankar. På så sätt utvecklas 

elevernas läsförståelse. 

 

 Recitation book talks innebär att läraren inleder med ett samtalsämne. Eleven ges 

möjlighet att respondera och läraren utvärderar elevens uttalande. Denna typ av samtal 

används för att stämma av elevernas uppfattning om texten. Studien visar att lärarna 

ofta använder recitation book talks i samband med boksamtal. 

 

 Awkward book talks kategoriserades av boksamtal där en lärare försöker uppmuntra 

eleven att delta i samtalet. Men detta blev ensidigt då eleven var oengagerad och gav 

korta svar som ”I don’t know”. 

 

Hadjioannou och Loizous undersökning är relevant för min studie då den lyfter fram olika 

typer av samtal samt belyser hur de påverkar elevernas deltagande i samtalen 

 

 

4 Teori 

 

4.1 Samtalsgenrer 

Som nämnts ovan i avsnittet tidigare forskning har Eva Hultin (2006) kategoriserat fyra olika 

samtalsgenrer. Jag kommer att använda mig av dessa fyra samtalsgenrer för att analysera mitt 

empiriska material. Kategoriseringen används för att synliggöra olika samtalsgenrer som 

uppstår i samband med boksamtal. Detta på grund av att teorier och tidigare forskning har 

tillmätt boksamtal en avgörande betydelse för elevernas språkutveckling.  

 

• Det undervisande förhöret används av lärare för att stämma av elevernas kunskap och 

läsförståelse samt identifiera deras kunskapsluckor. Läraren ska fylla dessa luckor genom 

lotsning och genom miniföreläsningar om ämnet. Lotsning innebär att läraren använder sig av 

frågor för att leda eleverna till rätt svar och miniföreläsning är ett påstående då läraren 

förklarar något specifikt för eleverna (Hultin 2006, s. 145-146). Genren används även för att 

styra elevernas tankar och hålla ordning i klassen. På så sätt förmedlas och fastställs en säker 

kunskap av läraren (Hultin 2006, s.158 & s. 282).  
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• Det texttolkande samtalet innebär att tolka och analysera texter. Syftet är att skapa en 

fördjupad förståelse för texter och att stimulera eleverna till att uttrycka sina tankar, 

funderingar och synpunkter. ”Samtalsgenren får sin struktur genom att olika teman 

behandlas” (Hultin 2006, s.195).  

 

• Det kultur- och normdiskuterande samtalet innebär att med utgångspunkt av den bearbetade 

litteraturen ges eleverna möjlighet att göra jämförelser mellan olika kulturella fenomenen och 

normer som kännetecknar den svenska kulturen och andra kulturer. Hultin delar detta 

övergripande syfte i två preciserande delsyften, det vill säga att ”skapa en fördjupad kulturell 

förståelse av den svenska kulturen och av andra kulturer och att ge eleverna möjlighet att 

verbalisera sina tankar, frågor och åsikter kring (kulturella) normer och värderingar för 

handlande” (Hultin 2006, s. 225).  

 

• Det informella boksamtalet handlar om att skapa läslust hos eleverna genom att ge dem 

möjlighet till att läsa valfria böcker och samtala med varandra om huruvida böckerna de har 

läst har varit subjektivt relevanta eller irrelevanta för dem. Denna samtalsgenre får sin struktur 

genom elevernas presentationer och lärarens återkommande frågor (Hultin 2006, s. 249). 

 

Hultins analysmodell är relevant för min studie på så sätt att den synliggör vilka typer av 

samtalsgenrer som uppkommer under boksamtal i årskurs ett samt hur lärarna använder sig av 

dessa genrer i sin svenskundervisning.  

 

4.2 Retoriska och icke-retoriska frågetyper 

I denna studie kommer jag att använda mig av Hultins uppdelning i retoriska och icke-

retoriska frågetyper för att kunna identifiera olika samtalskategorier. Enligt Hultin (2006) 

förekommer retoriska frågor i samband med lärarens miniföreläsningar. Dessa används av 

läraren för att fastställa och förmedla säker kunskap. Eftersom svaren till frågorna redan är 

kända för läraren kan denna med hjälp av dessa frågor granska elevernas kunskaper och 

förståelse i svenskämnet. Detta kan i sin tur synliggöra elevernas kunskapsluckor vilka ska 

fyllas med hjälp av lärarens undervisning. Vidare menar Hultin (2006, s. 164) att frågetyperna 

är dominerande i samtalsgenren det undervisande förhöret.  
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Hultin (2006) påpekar att icke-retoriska frågor används för att uppmuntra eleverna att utrycka 

sina funderingar och idéer. I de icke-retoriska frågorna är svaren okända för läraren och siktar 

till att få fram elevernas tolkningar av och funderingar kring textens innehåll (Hultin 2006, s. 

38). Hon menar vidare att dessa frågor används i samtalsgenrerna det texttolkande samtalet, 

det kultur- och normdiskuterande samtalet och det informella boksamtalet. Retoriska frågor 

kan också förekomma i dessa samtalsgenrer men frågetyperna har inte en kontrollerande 

funktion utan en utpekande funktion som tydligt kan kopplas till samtalsgenrens syfte (Hultin 

2006, s. 205).  

 

I denna studie används frågetyperna för att undersöka vilka typer av samtal som används av 

lärare i boksamtalen. Skälet till mitt val av dessa frågetyper är att jag vill synliggöra olika 

samtalsgenrer.  

 

5 Metod och material 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för mina metodval¹, urval av informanter och hur 

materialet har bearbetats och analyserats samt vilka etiska ställningstaganden som har gjorts. I 

den föreliggande studien kommer jag att i stort följa Silver och Kharamis (2017) upplägg 

eftersom deras upplägg förefaller mig tydligt. Till skillnad från deras studie där de intervjuar 

varje lärare en gång intervjuar jag i min studie varje lärare två gånger, det vill säga en gång 

innan observationen och en gång efter observationen. En annan skillnad mellan min studie 

och Silver och Kharamis studie är att de jämför boksamtal om skönlitterära och 

sakprosatexter i årskurs tre medan i min studie fokuserar jag på boksamtal om skönlitterära 

texter i årskurs ett.  

 

5.1 Beskrivning av valda metoder 

I studien har jag utifrån en kvalitativ metod använt mig av intervjuer och observationer för att 

besvara mina frågeställningar (se avsnitt 1.1, s. 5). Genom den kvalitativa metoden är syftet 

att få en mer fördjupad förståelse för hur lärarna samtalar med eleverna i samband med 

boksamtal i årskurs ett samt vilka typer av samtal som uppstår under boksamtalen. På så sätt 

kan jag sätta mig in i lärarnas perspektiv och bilda mig en uppfattning om hur boksamtalen 

kan användas i olika syften (Ahrne & Svensson 2013). 
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Jag har intervjuat fyra lärare som undervisar i årskurs ett samt observerat deras 

svenskundervisning. Vid första mejlkontakten med lärarna poängterade jag syftet med 

studien, det vill säga att undersöka boksamtal i årskurs ett. Utifrån den kvalitativa metoden får 

man förståelse för personers åsikter. Dessutom kan man få en verklighetsbild av närmiljön där 

observationerna äger rum (Dalen 2015, s. 15).  

 

Undersökningens fokus läggs på boksamtal i svenskundervisningen i årskurs ett. I denna 

studie kommer jag att använda mig av både observationer och intervjuer, det vill säga både ett 

utifrånperspektiv och ett inifrånperspektiv. Jag har intervjuat lärarna två gånger, en gång före 

observationerna och en gång strax efter varje observation. Syftet med de första intervjuerna 

var att ta reda på hur lärarna beskriver och förklarar hur de använder boksamtal i 

svenskundervisningen. Anledningen till att jag intervjuade lärarna efter observationerna var 

att komplettera observationerna och få en fördjupad förståelse för hur samtalen om 

skönlitteratur genomfördes samt vilka samtalsgenrer som uppstod i lärarnas boksamtal. Enligt 

Ahrne och Svensson (2013, s. 27-28) används metodtriangulering för att öka undersökningens 

tillförlitlighet. Detta innebär att man använder sig av flera olika metoder för att undersöka ett 

och samma fenomen från olika håll. Observationerna är passiv-deltagande och strukturerade. 

Jag har använt mig av ett lärarperspektiv både i observationerna och i intervjuerna.     

 

 Anledningen till att använda intervju som metod var att förtydliggöra observationerna där 

fokus ligger på lärarnas beskrivningar om arbetet med skönlitterära texter.  

 

5.2 Observation som metod 

Jag har använt mig av observation som metod för att få ett utifrånperspektiv. Genom 

observationerna hade jag möjlighet att studera informanterna i klassrummen. Det empiriska 

materialet bygger på fyra observationer som innefattar skönlitterära boksamtal. 

Observationerna har genomförts i samband med boksamtal i svenskundervisningen i fyra 

klasser. Jag har valt att använda mig av passiv-deltagande observation vilket innebär att 

åskadaren är passiv och studerar ett fenomen utan att påverka någons beteende (Lalander 

2011, s. 90). Jag placerade mig i bakgrunden och satt längst bak i klassrummen för att inte 

påverka beteendet varken hos läraren eller hos elever, med undantag för när jag presenterade 

mig och min studie för eleverna. 
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Under observationerna använde jag mig av ett observationsschema med olika kategorier. Jag 

utformade detta med utgångspunkt från Hultins fyra samtalsgenrer, det vill säga det 

undervisande förhöret, det textuella samtalet, det kultur-och normdiskuterande samtalet och 

det informella boksamtalet (se bilaga 2).  Med hjälp av ett observationsschema kan man 

begränsa sin studie och fokusera på det man vill synliggöra. På så sätt kan man skapa en 

strukturerad observation (Björndal 2005, s. 50). 

 

Efter observationerna skrev jag en detaljerad beskrivning av mina iakttagelser. Genom 

observationerna ville jag undersöka hur lärarna samtalade med eleverna i samband med 

 

svenskundervisningen. Jag ville dessutom observera vilka samtalsgenrer som uppstod i 

samband med boksamtal i de fyra klasserna.  

 

5.3 Intervju som metod 

Enligt Dalen (2015) används intervju som metod för att kunna utväxla synpunkter inom ett 

specifikt ämne. Jag har använt mig av semistrukturerad intervju (se bilaga 3). Genom en 

semistrukturerad intervju utgår intervjuaren från en intervjuguide som informanten relativt 

fritt får svara på (Bryman 2002). På så sätt har informanterna möjlighet att berätta fritt om 

sina livserfarenheter, vilket möjliggör att ta del av lärarnas synpunkter, erfarenheter och 

förhållningssätt.  

 

Jag använde mig av ljudinspelning vid intervjuerna. Detta på grund av att ha möjlighet att 

lyssna flera gånger på intervjuerna vid bearbetning av materialet och fokusera på lärarnas 

svar. Ljudspelningen hjälpte mig att i stor utsträckning kunna utnyttja intervjupersonernas 

egna ord. Dalen (2015) beskriver i sin bok att det är viktigt att ha med informanternas egna 

ord vid kvalitativa intervjuer. Hon menar vidare att detta påverkar studiens pålitlighet. Genom 

intervjuerna ville jag undersöka hur lärarna arbetade med boksamtal i årskurs ett.   

 

Jag intervjuade varje lärare två gånger, det vill säga en gång före, och en gång efter 

observationerna i klassrummet. Vid första intervjutillfället med varje lärare ville jag bland 

annat få förståelse för hur informanterna arbetade med boksamtal i årskurs ett. Vid andra                

___________________________________________________________________________ 

1. Delar av avsnitt 5 kommer från min tidigare uppsats, ”Användning av laborativt material i matematikundervisning” (2017). 

 



15 
 

intervjutillfället frågade jag lärarna om olika frågor som uppstått under observationerna. På så               

sätt fick lärarna möjlighet att reflektera över sina tankar och även över sina syften vilket 

hjälpte mig att få en djupare förståelse för deras undervisning. Anledningen till jag har valt att 

använda mig av intervju som metod var att jag ville ta del av lärarnas tankar och 

beskrivningar om boksamtal i svenskundervisningen.  

 

5.4 Urval och presentation av informanter och skola 

Jag har vänt mig till åtta lärare som undervisar i årskurs ett med ett mejl där jag förklarade 

undersökningsområdet (se bilaga 1). I mejlet beskrev jag att jag ville undersöka hur de 

arbetade med boksamtal i svenskundervisningen. Utifrån de lärare som accepterat att delta i 

min undersökning valde jag fyra som arbetar på samma skola som där intervjuerna och 

observationerna utfördes under höstterminen 2017. Samtliga lärare i studien är behöriga inom 

svenskämnet.  

 

Syftet med min studie var som tidigare nämnts att jag ville undersöka hur lärarna interagerar 

med eleverna i samband med boksamtal. Jag ville också ta reda på vilka samtalsgenrer som 

uppstår i samband med lärarnas boksamtal. Med hänsyn till konfidentialitetskravet har jag 

inte använt informanternas namn i resultat- och analysdelen. Jag kommer därför att referera 

till pedagogerna som lärare A, B, C och D.   

  

Lärare A har varit verksam i läraryrket i 7 år.  

Lärare B har varit verksam i läraryrket i 10 år.  

Lärare C har varit verksam i läraryrket i 17 år.  

Lärare D har varit verksam i läraryrket i 20 år.  

 

5.5 Skönlitterära böcker som diskuterats under observationerna 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva de fyra böckerna som lärarna har diskuterat under 

observationerna.  

 

Under den första observationen diskuterar lärare A med eleverna ett kapitel av boken 

Kompisprovet skriven av Carolina Lundgren och Therese Björkqvist. Boken handlar om 

Karin och Anna som har varit bästisar. När Jennifer börjar på deras klass påverkas deras 

vänskap. Karin är bland annat imponerad av Jennifers sätt att klä sig och av hennes mod. Det 

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Carolina%20Lundgren
https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Therese%20Bj%F6rkqvist
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kapitel som diskuterades under lärare A:s boksamtal hette Godislöftet.  Kapitlet handlar om 

ett godislöfte som Karin har gett sin mamma. Karin har lovat sin mamma att inte äta godis i 

skolan. Som belöning kommer hon att få 500 kr av sin mamma efter skolavslutningen. En dag 

tar Jennifer med sig en stor påse full med godis till skolan och bjuder till Karin.  I början 

tackar Karin nej och berättar för Jennifer om sitt godislöfte som hon har gett sin mamma. Men 

Jennifer insisterar och pressar Karin att ta. Tillslut tar Jennifer en bit godis och äter den. När 

Karins mamma hör om detta blir hon besviken på Karin. Eftersom Karin har brutit sitt löfte 

får hon som straff 10 kr mindre än utlovat. Karin blir väldigt ledsen och gråter.  

 

Under observation av lärare B:s lektion samtalar hen om boken Slagsmål av Helena Bross 

med sina elever. Boken handlar om Frank som behöver hjälp med bokstäverna. På tisdagar 

och torsdagar brukar han gå till Siv och träna. Olle som går i årskurs fem går också till Siv för 

att få hjälp med läxorna. En dag när Siv inte är hemma äter Olle upp en av Sivs semlor. Han 

hotar Frank att få en stor fet smäll om han avslöjar detta för Siv. Olle går därifrån och Frank 

stannar kvar. Frank vet inte hur han ska göra. Om han inte berättar för Siv kommer hon att tro 

att det var Frank som har ätit upp semlan.  

 

Under observation av lärare C:s lektion diskuterar hen kapitlet Nu får det vara nog! taget ur 

boken Nelly Rapp och häxornas natt av Martin Widmark. Boken handlar om Nelly och Valle 

som bor hos farbror Hannibal under påsklovet då de utbildar sig till monteragenter på 

Monster-akademin. Häxmästaren Jörken Klopp håller middag i sitt slott för att lura iväg sura 

och missnöjda kvinnor till Blåkulla. På så sätt vill han skapa ett bättre liv för sig själv. Nelly, 

Valle och farbror Hannibal smyger uppför trappan till balkongen och tjuvlyssnar på 

middagens konversationer genom Lena-Slavas, Nellys gamla lärares, mikrofon.  

 

Under observation av lärare D:s boksamtal diskuterar hen boken Arja och Råttiz av Sonya 

Hartnett. Boken handlar om Hanna och hennes händer, Arja och Råttiz, som är väldigt busiga 

och det inte går att hindra dem att göra fel. Hanna har en fyraårig lillebror som är snäll som en 

ängel. En dag ritar lillebror ett svart streck på väggen och lägger skulden på Arja och Råttiz. 

Eftersom lillebror alltid brukar vara snäll tror mamma och pappa att det var Hanna som har 

ritat strecket på väggen. Efter det skyller lillebror allt på Arja och Råttiz. Hanna vet inte vad 

hon ska göra. Hon är väldigt arg då ingen tror på henne. 

 

http://www.litteraturmagazinet.se/sonya-hartnett
http://www.litteraturmagazinet.se/sonya-hartnett
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 Materialtyp   

 

 Diskuterad text 

 

 Tid 

 

Observation 1/ Lärare A 

 
Kompisprovet 

 

40 minuter 

 

Observation 2/ Lärare B 

 
Slagsmål 

 

40 minuter 

 

Observation 3/ Lärare C 

 
 Nelly Rapp och häxornas natt 

 

35 minuter 

 

Observation 4/ Lärare D 
 

Arja och Råttiz 

 

35 minuter 

 

 

 

 

 

5.6 Validitet och reliabilitet 

Inom en kvalitativ studie är validitet och reliabilitet två aspekter som är viktiga att tänka på 

som forskare. Larsen (2009, s. 41) menar att validitet innebär giltighet och relevans vilket 

betyder att insamlade data är relevanta för det fenomen forskaren vill undersöka. Reliabilitet 

betyder tillförlitlighet i förhållande till själva mätinstrumentet (Stukát, 2011, s. 133). 

Enligt Larsen (2009, s. 81) ökas studiens trovärdighet genom att olika metoder kombineras. 

Detta kan i sin tur förbättra studiens validitet och reliabilitet vilket styrker studiens kvalitativa 

karaktär (Larsen, 2009, s. 81). Lärarna i studien har fått möjlighet att beskriva och berätta sina 

tankar och åsikter men även bekräfta vad som förekom under observationerna. Studiens 

resultat grundas alltså inte endast på mina observationer och inte heller bara på vad 

informanterna har berättat under intervjuerna. Eftersom jag har transkriberat intervjuerna och 

bearbetat observationerna samma dag som vid lektionstillfällena har reliabiliteten i studien 

ökat. Detta på grund av att viktig information annars kan glömmas bort under tid.  

 

 

5.7 Metod för analys av resultat 

Efter att ha samlat in observationer av och intervjuer med fyra lärare började jag bearbeta 

mina inspelade observationsanteckningar och intervjuer. Sedan transkriberade jag mina 

intervjuer, det vill säga jag överförde ljuden till skrift. Med ett transkriberat material försöker 

man hitta mönster, kopplingar, likheter och skillnader (Larsen 2009, s. 102). 
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Efter transkriptionerna lyssnade jag på intervjuerna flera gånger. Detta för att identifiera 

likheter och skillnader, men även för att få en uppfattning om hur de fyra lärarna beskriver 

och förklarar att de använder boksamtal i svenskundervisningen.   

  

5.8 Etiska utgångspunkter 

Utifrån Vetenskapsrådets rekommendation om de fyra allmängiltiga forskningsetiska 

principerna har jag tagit hänsyn till forskningsetiska perspektiv i både intervjuerna och 

observationerna. Dessa fyra principer är informationskravet som handlar om att forskare ska 

informera de berörda personerna om studiens syfte, d.v.s. vad studien handlar om. Jag har 

skickat ut ett mejl till lärarna där jag förklarade mitt undersökningsområde och syftet med 

studien (se bilaga 1). Den andra principen är samtyckeskravet som innebär att de berörda 

personerna har rätt att avsluta sin medverkan i undersökningen utan att behöva förklara 

anledningen för forskaren. Lärarna i studien har fått information om detta krav vid första 

mejlkontakt. De accepterade frivilligt att delta i studien efter att de fått information om 

undersökningsområdet. Konfidentialitetskravet, handlar om att de berörda personernas 

uppgifter inte ska lämnas till obehöriga. Jag har informerat lärarna att deras personuppgifter 

var sekretessbehandlade samt de kommer att vara anonyma i studien. Nyttjandekravet innebär 

slutligen att de empiriska material som samlas in i studien inte får användas i något annan 

studie (Vetenskapsrådet 2002, s. 7–14). Jag kommer att använda det insamlade materialet 

enbart för studiens syfte. 

 

6 Resultat 

 

I detta avsnitt presenterar jag resultaten från intervjuerna och observationerna. 

Undersökningen första frågeställning fokuserar på hur de fyra lärarna i föreliggande studie 

beskriver och förklarar hur de använder sig av boksamtal i undervisningen. Undersökningen 

andra frågeställning kommer att redogöra olika typer av samtalsgenrer som uppstår i samband 

med skönlitterära boksamtal i svenskundervisningen. Jag har använt mig av Hultins 

kategorisering (2006) för att kunna synliggöra olika samtalsgenrer som uppstår i lärarnas 

samtal i samband med skönlitterära böcker. Jag har även använt mig av Hultins utgångspunkt 

på retoriska och icke-retoriska frågetyper för att kunna identifiera dessa genrer.  
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Hultins samtalsgenrer är följande: 

 

 Det undervisande förföret 

 Det texttolkande samtalet 

 Det kultur- och normdiskuterande samtalet 

 Det informella boksamtalet 

 

Det undervisande förhöret 

Hultin (2006) anser att lärare använder sig av det undervisande förhöret för att förmedla och 

fastställa säker kunskap. På så sätt kan läraren stämma av elevernas läsförståelse. Under 

observationen av lärare C:s boksamtal får eleverna samtala om kapitlet Nu får det vara nog! 

ur boken Nelly Rapp och häxornas natt där jag kan identifiera samtalsgenren det 

undervisande förhöret. Lärare C ber eleverna att öppna sina anteckningsböcker där hen i 

förväg limmat in ett antal frågor. Utifrån dessa retoriska frågor strukturerar hen samtalet. 

Några exempel på hur samtalet går är följande:  

 

Exempel 1 

Lärare C: Jag undrar om någon utav er kommer ihåg varför Valle kliade sig över högra ögonbrynet? 

Vet du det? (Hen vänder blicken mot elev 1) 

Elev 1: För att… Nej, jag vet inte.  

Lärare C: Vet du varför Valle kliade sig över högra ögonbrynet?(Lärare C vänder blicken mot elev 2.) 

Elev 2: Det är ett tecken som monsteragenterna använder för att visa att de har förstått.  

Lärare C: Bra! Det är rätt. Hur visste Nelly att Lena-Slevas mikrofon ramlade ner i soppan?(Lärare C 

vänder blicken mot elev 3.) 

Elev 3: Mm… Hon såg ju det. Nej! Jag vet inte.  

Lärare C: Vad tror du? (Hon vänder blicken mot elev 1.) 

Elev 1: Jag tror att hon bara gissade det. 

Lärare C: Hmmm… Då ska vi se… (Lärare C bläddrar i boken.) Här på sidan 55 står så här ”Jag 

spejade i rummet och såg att Lena-Sleva satt och puffade till sin frisyr… Då hördes det plötsligt ett 

PLOPP.” 

 

Utifrån observation av lärare C:s boksamtal kan jag konstatera att samtalet domineras av 

samtalsgenren det undervisande samtalet. Detta kan jag se bland annat genom elevernas svar 

då elev 1 uttrycker att hen inte vet svaret. Elevens yttrande kan relateras till att läraren kräver 

ett särskilt svar av sina elever. Lärare C utvecklar inte sin fråga för elev 1 utan hen ställer 
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samma fråga till nästa elev. Vidare väljer hen att fråga elev 2 om hur Nelly visste att Lena- 

Slevas mikrofon ramlade ner i soppan. Detta visar tydligt att lärare C:s boksamtal domineras 

av retoriska frågor där hen använder kontrollerande frågor för att stämma av elevernas 

kunskaper istället för att stötta dem att fördjupa sig i textens innehåll. Lärare C läser upp delar 

av texten för eleverna när ingen av dem svarar ”rätt” på frågan: Hur visste Nelly att Lena-

Slevas mikrofon ramlade ner i soppan? Här väljer läraren föreläsa om ”det rätta svaret” för 

eleverna. Under samtalets gång kan jag observera att lärare C både vokalt och verbalt visar 

eleverna om de har svarat ”rätt” eller ”fel”. Detta visar läraren genom att hen bland annat 

höjer eller sänker rösten och säger ”OK” eller ”Nej”. Dessa ord kan ersättas bland annat med 

”Ha” eller ”Hmmm”.   

 

I intervjun med lärare C beskriver hen att syftet med att använda sig av slutna frågor i 

boksamtalet är att styra elevernas tankar och fånga deras uppmärksamhet.  

 

Exempel 2 

”När jag har boksamtal med eleverna ställer jag ofta slutna frågor. På så sätt förstår jag om de har 

läst och förstått texten. Genom frågorna kan jag också kontrollera samtalet och om de hänger med i 

samtalet.” 

 

Läraren poängterar i intervjun att hen styr samtalet utifrån retoriska frågor vilket är vanligt 

förekommande i samband med det undervisande förhöret. Dock kan dessa begränsa elevernas 

möjlighet att tolka och fördjupa sig i texten. Under observation av lärare C:s boksamtal lotsar 

hen eleverna till ”rätt svar” genom att ställa ledande frågor. Ett exempel på dessa frågor i 

lärare C:s samtal är följande: 

 

Exempel 3 

Lärare C: Kommer du ihåg vilka de tre L:en är?  

Elev 5: Aaaa… Pass. 

Lärare C: De börjar på ”L”… De är Lu… 

Elev 5: Lugn, list och… 

Lärare C: Det betyder kunskap… lää… 

Elev 5: Lärdom. 

Lärare C: Ja, just det! Varför tror ni att Nelly var arg? 

 

I ovanstående exempel framkommer att lärare C lotsar eleven till det ”rätta svaret”, bland 

annat genom att tala om för eleven vad ett av begreppen betyder. Läraren diskuterar inte dessa 
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begrepp med eleverna och använder dem för att stämma av med eleverna om de kommer ihåg 

texten. Istället för att samtala kring dessa begrepp väljer läraren att ställa ”en varför fråga” 

som är relaterat till genren det texttolkande samtalet. I intervjun efter lektionen förklarar 

lärare C att det är viktig att eleverna utvecklar sin läsförståelse.  

 

Exempel 4 

”För mig är det viktigt att veta om eleverna har förstått innehållet. Inför varje boksamtal brukar 

eleverna få ett antal frågor utifrån sidorna som vi har läst tillsammans… bland annat att de måste 

välja tre ord som de tyckte var svåra att förstå och skriva dem här i boken, och skriva en förklaring till 

dem.” 

 

I ovannämnda citat framkommer att eleverna får av läraren i förväg skriftliga frågor vilka är 

kännetecknande för samtalsgenren det undervisande förhåret. Enligt lärare C är det viktigt att 

stämma av elevernas uppfattning om texten.  

Under observation av lärare A:s och lärare B:s boksamtal förekommer inslag av genren det 

undervisande förhöret. Detta innebär att båda lärarna använder sig av retoriska frågor men 

samtalet domineras inte av dessa frågor. Till skillnad från lärare C:s boksamtal använder inte 

lärare A och lärare B förtryckta frågor i samtalen. Detta innebär att frågorna är muntliga i 

båda lärarnas boksamtal. Båda lärarna använder retoriska frågor för att öppna upp samtalet 

men skiftar snabbt till icke-retoriska frågor. Ett exempel på dessa frågor i lärare B:s 

boksamtal är följande: 

 

Exempel 4 

Lärare B: Vad var bokens namn? Kommer ni ihåg det? 

Elev 1: Slagsmål. 

Lärare B: Bra! (Lärare B visar bokens …) Boken heter Slagsmål.  

Lärare B: Kommer ni ihåg vad karaktärerna hette? 

Elev 2: De heter Frank och Olle. 

Lärare B: Ja! Var det bara de? (Läraren frågar elev 2.) 

Elev 2: Mmmm… Pass.  

Elev 3: Frank, Olle och Siv. 

Lärare B: Ja. Just det. Vet du vad det händer i den här bilden? Kommer du ihåg det? 

Elev 3: Olle äter Sivs semla.  

Lärare B: Ja. Vad händer sedan? 
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I en intervju efter lektionen poängterar båda informanterna att deras syfte med att ställa 

retoriska frågor är att inleda boksamtalet och påminna eleverna om texten. Lärare A uttrycker 

detta som följer: 

 

Exempel 5 

”Mitt syfte med kontrollerande frågor är att öppna upp samtalet och påminna eleverna om det vi 

redan har läst tillsammans... Ibland när jag märker att det blir stökigt under boksamtalet använder 

jag mig av kontrollerande frågor för att hålla ordning i klassen. Men jag brukar snabbt skifta till 

öppna frågor...” 

 

I exemplet ovan kan jag se att lärare A använder sig av retoriska frågor för att fånga elevernas 

tankar. Detta observerar jag även under lärare A:s samtal. Lärare använder bland annat 

följande retoriska frågor i samtalet för att fånga elevernas uppmarksamhet och hålla ordning i 

klassen: 

 

Exempel 6 

Lärare A: Vi lämnar nu Jennifer! Kommer du ihåg hur mycket pengar Karin skulle få av sin mamma? 

Elev 1: 500 

Lärare A: Jättebra! Fick hon det? 

Elev: Nej. 

Lärare A: Det stämmer. Vet du varför? (Lärare A vänder blicken till elev 2.) 

 

I det ovanstående exemplet kan jag se att läraren avbryter elevernas diskussion genom att 

fråga dem hur mycket Karins mamma lovade att ge till henne. Under observation av lärare 

A:s boksamtal börjar eleverna samtala om Jennifer och om anledningen till att Karin bryter 

sitt löfte. Samtalet leder till att eleverna reflekterar över sina tankar om huruvida det är 

Jennifers fel att Karin bryter sitt löfte eller inte. Eftersom eleverna är oense och det blir 

stökigt väljer läraren att avbryta diskussionen genom att använda sig av en retorisk fråga. Av 

elev 1:s svar kan jag se att läraren genom att ställa en retorisk fråga har lyckats fånga 

elevernas uppmärksamhet och vägleda samtalet.   

 

Det texttolkande samtalet  

Hultin (2006) anser att syftet med det texttolkande samtalet är att tolka och analysera texter. 

Utifrån denna samtalsgenre skapas en fördjupad förståelse för texten och eleverna uppmuntras 

att uttrycka sina tankar och funderingar kring denna. Hon menar vidare att denna 
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samtalsgenre struktureras genom att lärare med utgångspunkt från textens innehåll behandlar 

något tema i sitt boksamtal (Hultin 2006, s.195). Under observationen i lärare A:s klass utgår 

samtalet från kapitlet Godislöftet ur boken Kompisprovet. Lärare A utgår inte från i förväg 

formulerade frågor och hen ställer sina frågor muntligt. Läraren lyfter bland annat följande 

frågor i samtalet: 

 

Exempel 7 

Lärare A: Varför tror ni att Karin bröt mot sitt godislöfte? 

Elev 1: För att hon älskar godis. 

Lärare A: Vad tror ni andra? 

Elev 2: Det var Jennifers fel. 

Lärare A: Hur tänker du? (Lärare frågar elev 2.) 

Elev 2: Det var hon som tvingade henne. 

Lärare A: Vad tycker ni?  

Elev 3: Hon bryr sig inte om sin mamma. 

Lärare A: Varför tror du så? (Lärare frågar elev 3.) 

Elev 3: För att hon bröt sitt löfte. 

Lärare A: Har ni gett ett godislöfte till någon? Hur gick det till?  

 

Lärare A:s frågor är icke-retoriska eftersom de ger eleverna möjlighet att reflektera över och 

verbalisera sina tankar. I det texttolkande samtalet uppmuntras eleverna att verbalisera sina 

tankar och funderingar (Hultin 2006).  Dessa observationer stämmer överens med Hultin i 

fråga om att lärare genom dessa typer av frågor ger eleverna möjlighet att reflektera över sina 

tankar och få en fördjupad förståelse. Läraren strukturerar boksamtalet utifrån temat ”löfte” 

och ställer frågor som berör temat. Hen fortsätter samtala med eleverna genom att ställa icke-

retoriska frågor.  Hen diskuterar texten på följande sätt: 

 

Exempel 8 

Lärare: Jennifer tog med sig en stor påse full med godis till skolan. Hur stor tror ni påsen är? 

Elev 1: Jag tror den är stor som boken. (Eleven pekar mot boken som läraren håller i handen.) 

Lärare: Hur tänker du? 

Elev 1: För godispåsar brukar vara så här stora. (Eleven illustrerar med händerna.) 

Lärare: Hur tänker du? 

Elev 2: Jag tycker att den är ännu större, för annars skulle hon inte dela med sig. 

 

Även i det här samtalet kan jag konstatera att eleverna får möjlighet att tänka fritt och 

verbalisera sina tankar. Elevernas svar visar att lärare A inte är ute efter ett ”rätt” eller ”fel” 

svar utan hen vill få förståelse för elevernas tankar och inre bilder i relation till godispåsen i 

texten. Frågorna framstår därför som icke-retoriska. Under samtalet signalerar läraren att hen 
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har en jämbördig position med eleverna då hen bland annat ställer icke-retoriska frågor utan 

”rätt” och fel ”svar”. Utifrån samtalet kan jag konstatera att frågorna möjliggör för eleverna 

att uttrycka sina tankar. Detta på grund av att svaret inte var förutbestämt vilket är 

karakteristiskt för samtalsgenren. 

 

Trots att lärare A:s boksamtal domineras av icke-retoriska frågor förekommer inslag av 

retoriska frågor. Exempelvis frågar lärare A eleverna varför kapitlet heter ”Godislöftet”. 

Lärare A berättar i intervjun att hens syfte var att inleda samtalet och inte att stämma av om 

de kom ihåg vad kapitlet handlade om. På så sätt ville hen att eleverna skulle fördjupa sig i 

textens innehåll. Lärare A:s uttalande kan relateras till Hultin (2006). Enligt denna kan 

retoriska frågor användas inom det texttolkande samtalet om frågetyperna används i ett 

utpekande syfte och inte i ett kontrollerande syfte. Hon anser vidare att denna metod är i 

överenstämmelse med det texttolkande samtalets angivna syfte, det vill säga att skapa en 

djupare förståelse för texten (Hultin 205, s. 205-207) 

 

Även lärare B:s boksamtal domineras av det texttolkande samtalet. Under observationen av 

lärare B:s boksamtal samtalar hen om boken Slagsmål med eleverna. I likhet med lärare A 

använder inte lärare B sig av förformulerade frågor under boksamtalet. Istället strukturerar 

hen samtalet genom temat ”vänskap” och genom att uppmuntra eleverna att verbalisera sina 

tankar. Bland annat utgår lärare B från följande frågor: 

 

Exempel 9  

Lärare B: Om vi låtsas att det var en sida till vad skulle ni tycka att det skulle hända då? 

Elev 1: Olle flyttar inte och de blir vänner. 

Lärare B: Varför tror ni att Olle betedde sig så? 

Elev 2: Han hade inga vänner och han skulle flytta till en ny skola. 

Lärare B: Hur tänker du? 

Elev 2: Ingen ville vara hans vän för han var elak.  

Lärare B: Vilken av karaktärerna skulle ni följa? Varför? Tänk att det inte finns rätt eller fel! 

 

Lärare B:s frågor öppnar upp för eleverna att själva fundera över hur de skulle fortsätta 

berättelsen om de var bokens författare. I lärare B:s boksamtal får eleverna fritt välja någon av 

karaktärerna och deras svarmöjligheter är inte begränsade. De flesta eleverna är aktiva under 

boksamtalet och de försöker utveckla sina svar. Under observationen av lärare B:s boksamtal 

påminner hen ständigt eleverna att det inte finns ”rätt” eller ”fel” svar vilket underlättar för 

eleverna att uttrycka sina tankar och idéer om texten.  Utifrån frågorna får eleverna möjlighet 
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att själva fundera över vad skulle hända om det var en sida till i boken. Dessa icke-retoriska 

frågor begränsar inte elevernas svarsmöjligheter. Däremot reflekterar eleverna fritt över hur 

de vill avsluta sagan. Detta tolkar jag vara i överensstämmelse med samtalsgenrens 

övergripande syfte då eleverna har möjlighet att tolka texterna fritt och lärarens tolkning inte 

ligger till grund för samtalet. Med utgångspunkt från ”de fria svarsmöjligheterna” är flesta 

eleverna aktiva i boksamtalet och de utvecklar sina meningar genom att förklara mer.  

 

I både lärare A: och lärare B:s boksamtal förekommer även retoriska frågor. Utifrån 

intervjuerna använder informanterna dessa frågetyper för att inleda samtalet. Informanterna 

menar vidare att de inte vill kontrollera elevernas kunskaper om texten, utan de vill öppna upp 

samtalet och engagera eleverna att delta i boksamtalet. Lärare B framför till exempel följande 

frågor som var retoriska: 

 

Exempel 10 

Vad minns du av karaktärer? Vilka är karaktärerna?  

Vad minns du av miljöer? 

Vad hände på den här bilden?  

 

 I en intervju efter lektionen förklarar lärare B att dessa frågor används för att ge eleverna en 

fördjupad förståelse för texten. Syftet med dessa frågor är att uppmuntra eleverna att 

verbalisera sina tankar om bokens innehåll. Lärare B menar att hen inte är ute efter ”det rätta” 

svaret utan att eleverna ska få möjlighet att uttrycka sina tankar och synpunkter vilket anges 

som karaktäristiskt för denna samtalsgenre.  

 

Även lärare D styr boksamtalet utifrån den texttolkande samtalsgenren.  Under observationen 

av lärare D:s boksamtal samtalar hen om boken Arja och Råttiz med klassen. Även lärare D 

ställer sina frågor muntligt. Följande frågor framkommer i boksamtalet:  

 

Exempel 11 

Lärare D: Tror du att det var lillebror eller Arja och Råttiz som ritade på väggen? 

Elev 1: Jag tror att det var lillebror. 

Lärare D: Okej! Varför tror du det? 

Elev 1: Jag vet inte. 

Lärare D: Vad tror du? (Lärare vänder blicken mot elev 2.) 

Elev 2: Nej, jag tror det var Arja och Råttiz som ritade på väggen. De är busiga. 

Lärare D: Har du någon gång fått skäll fast du inte har gjort något? 
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Elev 4: Ja, hela tiden. Min storebror är elak. Han förstör mina saker. Sedan skyller han på mig.  

Lärare D: Vad gör du då? 

Elev 4: Jag blir ledsen och gråter.  

Lärare D: Mmm… Vad säger ni andra?  

Elev 5: Ibland… Jag vill inte berätta.  

Lärare D: Okej! Hur tror du att boken slutar? 

Elev 3: Jag tror att Arja och Råttiz blir snälla till slut.  

Lärare D: Skulle du rekommendera något annat barn som går i ettan att läsa den här boken? Varför?  

 

Av ovanstående frågor kan jag konstatera att lärare D:s icke-retoriska frågor uppmuntrar 

eleverna att uttrycka sina tankar fritt. Hens frågor handlar om ifall eleverna kan komma på 

hypoteser om bland annat vem som hade ritat på väggen? Samtalet leder till att de får fundera 

över hur boken slutar. Eleverna får berätta fritt om sina tankar och funderingar om texten då 

lärare D frågar dem: Har du någon gång fått skäll fast du inte har gjort något? Skulle du 

rekommendera något annat barn att läsa boken? Varför? Detta visar att lärare D inte är ute 

efter ”det rätta svaret” utan att hen utifrån icke-retoriska frågor uppmuntrar sina elever att 

verbalisera och reflektera över sina tankar 

 

Utifrån intervjun kan jag konstatera att lärare D i stor sträckning använder sig av 

samtalsgenren det texttolkande samtalet. Hen anser att eleverna genom boksamtalet ska ges 

möjlighet att fördjupa sig i texten. Lärare D framhäver i intervjun att hens syfte är att eleverna 

diskuterar sina idéer med varandra. Hen uttrycker sitt syfte med boksamtal som följande: 

 

Exempel 12 

”För mig syftet är att det ska bli roligare att läsa. Eleverna ska upptäcka att de kan ha olika idéer om 

det de läser. De får en fördjupad förståelse för det de har läst. Men framförallt väcka intresset… Jag 

tänker att de ska spinna lite om sina idéer om texter. På så sätt blir de mer engagerade och aktiva 

under samtalet.” 

 

När jag intervjuar lärare A och lärare B poängterar båda lärarna att de genom boksamtalet 

uppmuntrar eleverna att reflektera över sina tankar om texter. På så sätt menar informanterna 

att eleverna får möjlighet att tolka och fördjupa sig i texterna. Lärare A poängterar i intervjun 

att hen formulerar sina frågor utifrån ett tema och elevernas svar under samtalets gång. Hen 

menar vidare att hens syfte är att uppmuntra eleverna att tolka texterna fritt och våga tala om 

sina funderingar.   
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Under observation av lärare C:s boksamtal förekommer inslag av samtalsgenren det 

texttolkande samtalet men i väldigt låg utsträckning. Lärare C använder bland annat följande 

frågor: 

 

Exempel 13 

Hur tror ni att greven kände när Nelly klippte av häxmästarens band som han hade över bröstet? 

Vad tror ni han kommer att göra utan att ha sina krafter? 

 

Det som skiljer lärare C:s boksamtal från de andra lärarnas i studien är att få frågor var icke- 

retoriska. Även om dessa frågor inte är dominerande i lärare C:s boksamtal visar hen inslag 

av dem i samtalet. I intervjun med lärare C om hens undervisning förklarar hen att det ibland 

kan bli stökigt när hen har boksamtal. Hen menar vidare att hen genom retoriska frågor styr 

samtalet.  

 

Exempel 14 

”… Ibland kan det bli lite stökigt då jag använder mig av slutna frågor för att kunna styra samtalet…”  

 

I det ovanstående exemplet menar informanten att hen använder sig av retoriska frågor som 

ett verktyg för att kontrollera samtalet. Utifrån icke-retoriska frågor får eleverna möjlighet att 

verbalisera och diskutera sina funderinagar. Informanten förknippar dessa frågor med 

stökighet i klassrummet.     

 

Det kultur- och normdiskuterande samtalet 

Samtalsgenren det kultur- och normdiskuterade samtalet innebär när eleverna med 

utgångspunkt från litteraturen ges möjlighet att jämföra den svenska kulturen med andra 

kulturer. Utifrån denna genre får eleverna reflektera över och verbalisera sina tankar kring 

normer och värderingar (Hultin 2006, s. 225). Lärare B förklarar i intervjun att hen använder 

sig av samtalsgenren i sin undervisning. Läraren framhåller följande i intervjun 

 

Exempel 15 

”Jag brukar vara väldigt kritiskt när jag väljer böckerna… Det är olika kön som synliggörs, olika 

etniciteter, allt från funktionshinder… Det finns alltid i de här böckerna som jag väljer för 

boksamtal.” 
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Läraren utrycker i intervjun att hen med utgångspunkt från dessa böcker kan diskutera och 

problematisera olika frågor om normer och värderingar. Under observation av lärare B:s 

undervisning behandlar hen bland annat temat ”lögn och sanning” där hen bland annat ställer 

följande frågor: 

 

Exempel 16 

Lärare C: Hur tror ni att Frank kände när Olle hotade att slå honom? 

Elev 5: Frank var rädd.  

Lärare C: Hur skulle du göra om du var Frank? Skulle du berätta för Siv vem som hade ätit semlan? 

Elev 5: Ja… Jag berättar allt för min mamma.   

Lärare C: Kan man vara så rädd att man väljer att inte berätta sanningen? 

 

I exemplet ovan uppmuntrar lärare C eleverna att diskutera normer och värderingar. Utifrån 

observation av lärare B:s undervisning kan jag konstatera att samtalsgenren det kultur- och 

normdiskuterande samtalet förekommer i hens boksamtal men den är inte dominerande. Med 

hjälp av icke- retoriska frågor öppnar läraren upp för eleverna att diskutera normer och 

värderingar. Eftersom det inte finns ett förutbestämt svar i lärarens frågor har eleverna 

möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter och verbalisera sina funderingar. I intervjun efter 

lektionen beskriver läraren att hen utifrån icke-retoriska frågor vill stimulera eleverna att delta 

i diskussionen.  

 

Under observationen av lärare D:s boksamtal visar hen inslag av det kultur- och 

normdiskuterande samtalet då hen diskuterar temat ”rätt och fel” med eleverna.  Läraren 

använder sig av följande icke-retoriska frågor vilka är karaktäristiska för denna samtalsgenre: 

Exempel 17 

Hur tror du att boken slutar? 

Tycker du att sköldpaddan gjorde rätt? Hur? 

 

Lärarens frågor möjliggör för eleverna att diskutera sina tankar och funderingar kring normer 

och värderingar då hen frågar: Hur tror du att boken slutar? Genom frågan får eleverna 

förklara på vilket sätt berättelsen kan få ett ”bra” eller ett ”dålig” slut. Eleverna diskuterar 

även om sköldpaddan gör ”rätt” eller ”fel”. På så sätt får de reflektera över och uttrycka sina 

tankar om värderingar. Eftersom läraren i mycket låg utsträckning använder sig av dessa 

frågor menar jag att genren inte är dominerande i hens undervisning.  
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Lärare D poängterar i intervjun att det kultur- och normdiskuterade samtalet förekommer i 

hens boksamtal. Läraren beskriver följande i intervjun: 

 

Exempel 18  

”Jag brukar diskutera normer och värderingar under boksamtalet… Bland annat när vi läste boken 

Baddräkten diskuterade vi om normer och värderingar inom olika kulturer. På så sätt ville jag att de 

skulle diskutera hur de borde göra om de hade en kompis som hade andra värderingar än deras. Hur 

skulle vi bemöta andra kulturer?” 

 

Av ovanstående citat kan jag konstatera att informanten använder sig av samtalsgenren det 

kultur- och normdiskuterande samtalet som inslag i boksamtalet. Läraren uttrycker i intervjun 

att hen genom det kultur- och normdiskuterade samtalet skapar möjlighet för eleverna att 

diskutera och problematisera värderingsfrågor.  

  

Under observation av lärare C:s samtal visar hen inslag av samtalsgenren. Bland annat ställer 

hen följande frågor:  

 

Exempel 19  

Varför tror ni att Nelly blev arg när greven sa: En kvinna är som en ömtålig vas?  

Ska man prata om kvinnor på det sättet? 

 

I en intervju efter lektionen poängterar lärare C att hen genom dessa sorts frågor diskuterar 

normer och värderingar med sina elever. Utifrån lärarens boksamtal kan jag konstatera att den 

retoriska frågan förbreder den följande frågan som är icke-retorisk, men att frågorna inte 

öppnar samtalet för diskussion kring normer och värderingar. Med utgångspunkt från andra 

frågan diskuteras om Nellys känslor och anledningen till att hon var ledsen. Läraren beskriver 

i intervjun att det är viktigt att hjälpa eleverna att få en fördjupad förståelse kring normer och 

värderingar. Lärare C:s boksamtal domineras inte av genren det kultur- och normdiskuterande 

samtalet, utan visar endast inslag av denna samtalsgenre.  Läraren förklarar sitt arbete med 

denna genre som följer: 
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Exempel 20 

”Värdegrundfrågor förekommer ofta i mitt boksamtal. Bland annat när jag samtalar om jämställdhet 

mellan olika kön… Jag försöker uppmuntra barnen att sätta ord för sina tankar och våga diskutera om 

”rätt” och ”fel”. ” 

 

Även lärare A beskriver att samtalsgenren är förekommande i hens undervisning. Dock 

påpekar hen att fokus inte läggs på denna. Hen uttrycker detta som följer: 

 

Exempel 21 

”Jag brukar diskutera normer och värderingar när jag hittar ett bra tillfälle. Det kan vara i samband 

med innehållet i texterna vi har läst eller om det har hänt någon konflikt mellan barnen. Då brukar 

jag lyfta dessa frågor.” 

 

Utifrån observation av lärarens undervisning kan jag konstatera att hen visar inslag på genren, 

bland annat när hen ställer frågan om eleverna gett ett godislöfte till någon. Genom icke-

retoriska frågor diskuteras värderingar i boksamtalet, dock i väldigt låg utsträckning. 

 

Det informella boksamtalet 

Det informella boksamtalets huvudsyfte är att väcka elevernas läslust genom att de får 

möjlighet att delge varandra om de valfria böcker de har läst har varit subjektivt relevanta 

eller irrelevanta för dem (Hultin 2006, s. 249). Samtalsgenren det informella boksamtalet 

förekommer bara i en av lärarnas undervisning. Lärare D:s undervisning visar inslag på denna 

samtalsgenre då hen strax efter lektionens början, uppmuntrar en elev att presentera sin bok. 

Utifrån observationen hade eleven i förväg fått i uppgift av läraren att förbereda en 

rekommendation eller avrådan av en bok. Lärare D uppmuntrar eleven som följer: 

 

Exempel 22  

Lärare D: Vad har du valt för bok att läsa? 

Elev: Modemysteriet. 

Lärare D: Vad tyckte du om boken? 

Elev: Jag tycker det var en bra bok. (Eleven visar sin bok) Jag gillar Lasse- Majas böcker.  

Lärare D: Varför gillar du Lasse-Maja? 

Elev: Mmm… för att det alltid lyckas att lösa mysterier.  
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Lärare D: Kan du berätta kort vad boken handlade om? 

Elev: Det handlar om Lasse och Maja som ska hjälpa Jean- Pierre hitta sin hund. (Eleven öppnar 

boken och visar en bild på karäktaren) 

Lärare D: Skulle du rekommendera boken till dina vänner? 

 

I det ovanstående exemplet uppmanar läraren eleven att bidra med en bokpresentation genom 

att inleda samtalet med en retorisk fråga om bokens titel. Samtalet följs av icke-retoriska 

frågor då läraren bland annat frågar eleven: Vad tyckte du om boken? Eleven får berätta om 

sina tankar och funderingar om bokens innehåll. Vid slutet av elevens bokpresentation frågar 

läraren eleven om hen skulle rekommendera boken till andra. På så sätt får eleven berätta om 

boken är subjektivt relevant eller subjektivt irrelevant. Dock bjuder inte läraren andra elever 

att delta i diskussionen och ställa sina frågor om boken. Samtalsgenren det informella 

boksamtalet är inte dominerande i lärarens undervisning då hen lämnar genren och väljer att 

samtala om boken Arja och Råttiz som var läsläxan för samtliga. I intervjun efter 

undervisningen beskriver lärare D att hen använder sig av genren för att uppmuntra eleverna 

att läsa. Hen menar vidare att icke-retoriska frågor kan möjliggöra för eleverna att verbalisera 

sina tankar och funderingar fritt.   

 

Exempel 23 

”Varje gång när vi har boksamtal får en enskild elev presentera en valfri bok till sina kompisar. Detta 

ökar elevernas intresse för läsningen. Jag begränsar inte elevens svar genom att ställa slutna frågor. 

Eleven får tycka fritt om innehållet och dela sina tankar med kompisarna.” 

 

Vid observationerna av de andra lärarnas undervisning förekommer inte samtalsgenren då 

boksamtalen i deras undervisning inte utgår från ”valfria böcker”. I intervjuerna med 

informanterna A och B förklarar dessa att de använder sig av samtalsgenren men inte i stor 

utsträckning. Lärare B uttrycker i intervjun som följer: 

 

 

Exempel 24 

”Jag använder mig av olika metoder i min undervisning. Ibland får eleverna presentera valfria böcker 

för klassen. Bland annat när vi firar bokdagen i skolan presenterar eleverna sina favoritböcker för 

andra.” 
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I exemplet kan jag konstatera att lärare B:s beskrivning om samtalsgenren inte 

överensstämmer med Hultins definition (2006) av det informella samtalet. Detta på grund av 

att eleverna ska vara fria vid presentation av böckerna. Därmed menar jag att läraren 

begränsar elevernas val när hen ber dem att presentera sina favoritböcker. Utifrån det 

informella samtalet ska eleverna kunna få rekommendera eller avråda valfria böcker (Hultin 

2006).  

 

Lärare A beskriver i intervjun att hen använder sig av genren i sin undervisning när eleverna 

själva visar intresse till detta:  

 

Exempel 25 

”Om de vill, får de presentera valfria böcker varje gång vi har boksamtal… Jag brukar vägleda dem 

vid presentationen, till exempel: Hur tyckte du om boken? Skulle du rekommendera den till andra? 

Eleverna brukar vara stolta och glada när de presenterar sina böcker. Detta kan utveckla deras 

läslust.”  

 

Utifrån exempelet ovan uppmuntrar informant A sina elever att presentera valfria böcker i 

samband med boksamtalet. Läraren förklarar vidare att hen genom icke-retoriska frågor 

stöttar dem att förklara om den valfria boken är subjektiv relevant eller subjektiv irrelevant. 

Hen menar i intervjun att elevernas läslust utvecklas när de får möjlighet att läsa och 

presentera valfria böcker.  

 

 

7 Slutsats 

 

Hultins kategorisering för att urskilja samtalsgenrer har tjänat som utgångspunkt för denna 

studie. För att besvara mina frågeställningar har jag använt mig av intervju och observation 

som metod.  

 

Studiens första frågeställning syftar till att klargöra hur lärarna beskriver och förklarar sin 

interaktion med eleverna i samband med boksamtal. Utifrån intervjuerna har jag kommit fram 

till att lärarna i olika grad är medvetna om olika samtalsgenrer och att de använder sig av 

frågetyperna i olika syften. Dock reflekterar inte informanterna i studien över hur de 
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konstruerar samtalen. Tengberg (2011) framhäver att lärarna bör fokusera på hur de ska 

strukturera och utforma boksamtalet så att undervisningsinnehållet ska nå ut till eleverna. 

Resultaten av intervjuerna överensstämmer med Tengbergs studie då informanternas fokus 

ligger på böckernas innehåll och inte på hur samtalen struktureras. Men utifrån 

observationerna kan jag se att de lärare som huvudsakligen använder samtalsgenren det 

texttolkande samtalet strukturerar och utformar boksamtalet utifrån ett specifikt tema och den 

lärare som dominerar samtalsgenren det undervisande förhöret strukturerar boksamtalet 

utifrån de förformulerade frågorna.  

 

Resultatet av den genomförda studien visar att lärarna, beroende på deras syfte med 

boksamtalet, utgår från olika samtalsgenrer. Detta i enlighet med Hultin (2006) som 

framhäver att lärarna använder sig av olika samtalsgenrer beroende på vilket syfte de har. Den 

lärare som i min studie vill stämma av och kontrollera elevernas kunskaper utgår 

huvudsakligen från genren det undervisande förhöret. De lärare som vill stötta eleverna att 

reflektera över innehållet och verbalisera sina tankar använder sig ofta av samtalsgenren det 

texttolkande samtalet. De lärare som vill diskutera normer och värderingar med sina elever 

använder sig av genren det norm- och kulturdiskuterande samtalet och den lärare som vill 

uppmuntra eleverna till läsning använder sig av genren det informella boksamtalet. 

 

En annan slutsats är att lärarna behärskar samtalsgenrerna i olika grad och använder dem 

därför olika väl som verktyg för reflektion och undervisning. Jag kan konstatera att lärarnas 

medvetenhet av samtalsgenrer avspeglas i deras svenskundervisning. Detta i 

överensstämmelse med Hultin (2006) som framhäver vikten av genremedvetenhet hos läraren.  

 

Vidare kan jag i studien se att alla lärarna har en ledarroll i boksamtalet. Utifrån intervjuerna 

har jag kommit fram till att de lärare huvudsakligen använder samtalsgenren det texttolkande 

samtalet strukturerar detta utifrån ett specifikt tema. Dessa lärare använder sig av icke-

retoriska frågor för att stötta eleverna att få en fördjupad förståelse för textens innehåll. Detta 

överensstämmer med Malochs (2002) studie som poängterar att läraren är en 

diskussionsledare som står i centrum och ställer frågor. Till skillnad från Malochs studie är 

eleverna i min studie aktiva under de lärarledda samtalen förutsatt att lärarna utgår från 

genrerna det texttolkande samtalet och det kultur- och normdiskuterande samtalet.  
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En annan slutsats utifrån intervjuerna är att majoriteten av lärarna i min studie behandlar 

texterna tillsammans med eleverna. De leder samtalet, men signalerar att de har en jämbördig 

kunskapsnivå med eleverna. På så sätt menar informanterna att eleverna blir aktiva under 

samtalets gång. Hadjioannou och Loizous (2011) tar likaså upp att läraren i True book talks 

har en ledarroll och utformar samtalet utifrån öppna frågor.  

 

Enn annan intresseväckande slutsats är att den lärare som oftast använder genren det 

undervisande förhöret strukturerar samtalen utifrån i förväg strukturerade frågor. Detta 

resultat överensstämmer med Hultin (2006) som påpekar att lärarna vid det undervisande 

förhöret utgår från förformulerade frågor.   

 

Studiens andra frågeställning fokuserar på vilka typer av samtalsgenrer som uppstår i 

samband med boksamtal. Utifrån observationerna kan jag urskilja olika samtalsgenrer som 

var dominerande i lärarnas undervisning, det vill säga det undervisande förhöret och det 

texttolkande samtalet. En annan intresseväckande slutsats är att samtalsgenrerna det kultur- 

och normdiskuterande samtalet och det informella boksamtalet endast förekommer som 

inslag i lärarnas samtal. Dock prioriterade ingen av lärarna dessa genrer i sin undervisning, till 

skillnad från Hultins (2006) studie där genrerna kunde framträda som dominerande. Detta 

visar att lärarna i studien inte fokuserar på dessa genrer när de konstruerar sina boksamtal. 

Därför är det viktigt att dessa genrer uppmärksammas och medvetandegöras. Detta kan bland 

annat ske genom att lärarna i arbetslagen diskuterar och reflekterar över olika genrers syften 

och möjligheter. Jag kan konstatera att det är läraren som genom sina frågor styr boksamtalet. 

Därför är det viktigt att läraren har kunskaper om samtalsgenrer för att kunna använda dem 

som ett redskap för att skapa ett varierat boksamtal.  

 

Studiens resultat visar att tre av de fyra lärarnas undervisning domineras av samtalsgenren det 

texttolkande samtalet. Detta skiljer sig från Hultins studie (2006) där bara en av fyra lärare 

prioriterade denna samtalsgenre i sin svenskundervisning. Genom denna genre skapar, som vi 

har sett, läraren möjlighet för eleverna att aktivt delta i samtalet. Här skiljer sig mina resultat 

från Silver och Kharamis (2017) resultat där denna samtalsgenre dominerar i två av fyra 

lärares undervisning.   

 

En annan slutsats är att bara en av informanterna företrädelsevis använder sig av genren det 

undervisande förhöret. Här föreligger en skillnad mellan mina resultat och Hadjioannou och 
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Loizous (2011) resultat, eftersom de poängterar att lärarna ofta använder sig av recitation 

book talks i samband med boksamtal. Detta innebär att de flesta lärare i deras studie använder 

sig av boksamtalet för att kontrollera elevernas kunskaper. Jag kan konstatera att en av lärarna 

i föreliggande studie använder sig av retoriska frågor för att styra samtalet. Resultaten av 

intervjuerna och observationerna överensstämmer med Tengberg (2011) som framhäver att 

dessa frågor används för att styra samtalen. Emellertid kan alltså dessa frågor begränsa 

elevernas möjlighet att tolka och fördjupa sig i texter. Även i Silver och Kharamis studie 

(2017) använder bara en av lärarna huvudsakligen samtalsgenren det undervisande förhöret i 

samband med samtal om skönlitterära texter.  

 

Resultatet av denna studie visar att lärarna använder sig av både retoriska och icke-retoriska 

frågor men i olika syften. Tengbergs studie (2011) visar att icke-retoriska frågor skapar mer 

dynamik i boksamtalet. Denna studie har också visat att eleverna är mer aktiva när lärarna 

använder sig av dessa frågor.  

 

Utifrån mina resultat kan jag se att det undervisande förhöret är dominerande i en av lärarnas 

boksamtal. Två av lärarna visar inslag av det undervisande förhöret när de öppnar upp 

samtalet med eleverna. Detta kan relateras till Hultins resultat där de flesta lärare använde sig 

av denna genre i sin undervisning.   

 

7.1 Studiens relevans och förslag till vidare forskning 

Som tidigare nämnts har forskningen visat på vikten av genremedvetenhet hos lärarna för att 

kunna stötta eleverna i deras språkutveckling. Eftersom lärarnas genremedvetenhet påverkar 

deras boksamtal är det viktigt att de har kännedom om olika samtalsgenrer. Mot denna 

bakgrund kan den föreliggande studien fungera som forskningsbidrag för hur olika 

samtalsgenrer kan användas av lärarna i skolans tidiga årskurser. 

 

Under arbetets gång har det växt fram intressanta frågor, bland annat om elevers upplevelser 

av boksamtal. Därför skulle jag vilja undersöka vad eleverna har för åsikter kring olika 

samtalsgenrer i boksamtalet. Det vore också intressant att jämföra boksamtal i olika 

klassammansättningar, bland annat i helklass och halvklass. Genom att pröva och jämföra 

olika modeller kan forskningen bidra till verktyg för lärarna till att förbättra boksamtalen.  
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9 Appendix 
 
 Bilaga 1 
 
Hej, 
Jag har börjat mitt andra självständiga arbete vid Södertörns högskola, termin 8.  
Syftet med min studie är att undersöka hur lärare interagerar med eleverna i samband med 

boksamtal i årskurs ett. Jag har planerat att genomföra fyra observationer samt fyra intervjuer 

där boksamtal ligger i fokus.  

 

Jag hoppas därför att du kan medverka vid en observation och en intervju gällande boksamtal 

om skönlitteratur. Jag behöver spela in intervjuerna för att undvika att glömma bort saker vid 

transkribering. Naturligtvis kommer både du och eleverna att vara anonyma i denna uppsats. 

Inspelningarna kommer därför att behandlas konfidentiellt.  

 

Jag kommer att utgå från de forskningsetiska principerna i min studie. Detta innebär bland 

annat frivilligt deltagande i studien och att man när som helst får välja att dra sig ur studien 

utan att behöva ange någon anledning.  

 

 

Tack på förhand! 

 

Hälsningar 
Shaghayegh Raoufinia 

Mejladress: xxx 

Tel: xxx 
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 Bilaga 2 
 

Observationsschema utifrån Hultins fyra samtalsgenrer 
 
 
 

Läraren stämmer av elevernas kunskaper 

om texten genom kontrollerande samtal, ex. 

vad texten handlar om. 

 

 

 

 
   

 Läraren uppmuntrar eleverna att reflektera 

över textens innehåll och verbalisera sina 

tankar som leder till en fördjupad förståelse 

för texten. 

 

 

 
   

Läraren diskuterar med eleverna om normer 

och kulturella förhållanden under 

boksamtalet. 

 

 

 
   

Läraren bjuder in till samtal där eleverna får 

diskutera om sina egna åsikter och tankar 

om valfria texter. 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide 
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Hur definierar du boksamtal? 

3. Vad är syftet med boksamtal? 

4. Använder du boksamtal för att granska elevernas kunskaper? Om ja, ge ett konkret 

exempel! Om nej, varför? 

5. Använder du boksamtal för att stimulera eleverna att verbalisera sina tankar och 

funderingar? Om ja, ge ett konkret exempel! Om nej, varför? 

6. Använder du boksamtal för att diskutera normer och värderingar? Om ja, hur? Ge ett 

konkret exempel! Om nej, varför? 

7. Brukar du samtala om valfria böcker med eleverna? Om ja, när och hur? Om nej, 

varför? 

8. Vill du tilläga något? 


