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Sammanfattning 
Stora internationella undersökningar som PISA och PIRLS har visat på sjunkande 

resultat gällande svenska elevers läsförståelse. Från statlig nivå har åtgärder inletts för 

att förbättra resultaten och Läslyftet är en av satsningarna. Läsförståelse har hamnat i 

blickpunkten främst de senaste åren och en mängd modeller har arbetats fram. 

Modellerna ska främja elevers läsförståelse genom olika strategier och flertalet har 

textsamtal som grundläggande utvecklingspunkt. Undersökningens syfte är att ta reda 

på hur lärare i årskurs F–3 använder samtal om texter för att utveckla elevers 

läsförståelse.  Studien bygger på åtta kvalitativa intervjuer genomförda med verksamma 

lärare i en mindre kommun i Mellansverige. Studien har tre undersökningsområden som 

berör dels hur lärare använder sig av textsamtal i undervisningen, dels hur lärare anser 

att textsamtal påverkar elevers läsförståelse men också om lärares utbildning och 

erfarenhet avspeglas i användandet av textsamtal. Frågorna utreds från ett 

sociokulturellt teoriperspektiv och teorin om hur habitus kan förklara erfarenheters 

påverkan av världsbilder, respondenternas åsikter och inställning av textsamtal står i 

fokus. Den har dessutom ett komparativt inslag då individers erfarenheters och 

utbildnings betydelse för val av undervisningsform undersöks. Studien visar att debatten 

om svensk skola har gjort avtryck inom forskning på språklig medvetenhet, läsförståelse 

och strategier som främjar läsförståelse. Den visar också att alla respondenter arbetar 

med någon modell eller strategi som har till syfte att främja elevers läsförståelse. 

Lärares inställning till textsamtal är övervägande positiv oavsett examensår. Habitus 

betydelse för individens agerande och uppfattning av samtal i relation till läsförståelse 

har betydelse, men elevers habitus visar sig påverka mer än lärarnas. 

 

 

Nyckelord: textsamtal, läsförståelse, lågstadiet och läsförståelsestrategier 



 

 

Förord 

Studien är ett examensarbete inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 

förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 på Högskolan i Gävle. Studien ingår i 

kursen: Examensarbete för grundlärare F–3 i Svenska med didaktiskt inriktning och 

innefattar 30 högskolepoäng. Hela utbildningen omfattar 240 högskolepoäng.  

 

Först och främst vill vi ge ett stort tack till de verksamma lärare som tagit sig tid att 

ställa upp på intervjuer och möjliggjort undersökningen. Vi vill också tacka vår 

pilotrespondent som beredvilligt ställt upp. Utan er hade studien varit omöjlig att 

genomföra. 

  

Vidare vill vi tacka vår handledare Johan Christensson som visat ett stort intresse, 

engagemang och gett oss god vägledning under arbetets gång. Slutligen riktar vi ett tack 

till våra studiekamrater som bidragit med värdefull kritik.  

 

Emma Persson och Tove Hemström 

 

Högskolan i Gävle VT 2017  
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1 Inledning  
Sjunkande resultat gällande läsförståelse i stora nationella undersökningar som PISA och 

PIRLS är ett faktum. Westlund (2009:59) beskriver att ett område av stor betydelse att 

utveckla i svensk skolundervisning är kunskap om läsförståelsestrategier. Hon menar att det i 

tidigare kursplaner helt lyst med sin frånvaro. Det Westlund belyser är något Skolverket har 

tagit fasta på. Läslyftet är en satsning från staten som pågår under fyra läsår 2015–2018:  

 

Skolverket fick den 5 december 2013 i uppdrag att svara för genomförandet av 

fortbildning av lärare i läs- och skrivutveckling där fokus ska vara på det kollegiala 

lärandet, det s.k. Läslyftet... Skolverket ska även svara för att utveckla en särskild 

webbplattform för fortbildningen. På webbplattformen ska det finnas relevant 

forskningsbaserat stödmaterial. Stödmaterial ska även tas fram för personal i förskolan 

samt för personal som arbetar i skolbiblioteken. (Skolverket 2014:3). 

 

Läslyftet utvecklades och inleddes 2015 som en satsning på bland annat läsförståelse. En 

nyfikenhet väcks hos oss då Läslyftet i skrivande stund är ett pågående projekt. Brister i 

systemet har visat sig gällande svenska elevers läsförståelseutveckling (Skolverket 2016b:3). 

Åtgärder är från statlig nivå insatta och vi vill undersöka dess effekter i den vardagliga 

undervisningen. Tidigt i vår utbildning belystes vikten av att sträva efter ett dialogiskt 

klassrum och flertalet undervisningstimmar har behandlat samtal som en grund för att skapa 

förståelse för det lästa. Studien riktar sig mot hur textsamtal som undervisningsform används i 

skolan. 

  

För möjlighet att förhålla sig till det stora informationsflöde som råder är läsförståelse av 

högsta prioritet. I Lgr11 går det att läsa: ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära 

förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla 

sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Skolverket 

2016a:9). Läsförståelsen spelar en central roll i elevers utbildning och det finns en mängd 

olika teorier och metoder för att utveckla kunskapen. Jönsson (2009:100–101) anser att text 

inte bara är bokstäver fyllda på ett papper, det kan vara mycket mer. Genom att möta olika 

typer av texter kan läsaren inhämta kunskaper om sig själv, andra, texters uppbyggnad och om 

olika sammanhang. Läraren har en viktig roll att leda eleverna för att inhämta dessa 

kunskaper. Det finns olika sätt att närma sig en text och ett av dem är att samtala. Samtal med 

andra om texter kan vara betydelsefull för läsförståelsen.  

 

Några av skolans många uppdrag är att hjälpa elever att utveckla kunskaper gällande 

lässtrategier för att analysera, tolka och förstå olika typer av texter. De ska ges förutsättningar 

att lära sig värdera budskap, teman och syften för att utveckla förståelsen och genom den göra 

ställningstaganden. Kunskaper som främjar läsförståelsen ger förutsättningar att bli en aktiv 

och demokratisk medborgare. Skolan ska arbeta för att förbereda eleverna att leva och verka i 

samhället. Elever ska få goda förutsättningar att utveckla sina kunskaper i kommunikation 

med andra. De ska ges möjlighet att lyssna och återberätta händelser vilket förbereder 

eleverna för framtiden där de kommer ställas inför olika situationer där utvecklad språklig 

förmåga krävs (Skolverket 2016a:9, 250, 427, 428). Westlund (2009:7) menar att skolans 
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viktigaste uppgift är att lära barn förstå vad de läser och beskriver vidare att undervisning i 

läsförståelse är att undervisa i ett livslångt lärande. 

 

Studier utförda i slutet av 1970-talet visar att läraren hade ordet cirka 75 % av samtalstiden i 

undervisningen medan eleverna delar på de resterande 25 %. Det genomsnittliga svaret från 

en elev var då på cirka tre ord. Detta kan tyckas snedvridet och motsäger skolans 

styrdokument. Om eleverna inte får ta del av dialoger mer än de delade 25 % blir ovanstående 

mål svåra att uppnå. Anledningen till att etableringen av mer delaktighet från eleverna 

hämmas kan vara att lärare är rädda för att förlora kontrollen över sin klass. Många lärare 

anser att när de har ordet, har de även en form av social kontroll (Dysthe 1996:10–12). Går vi 

till oss själva är det när vi har letts in i meningsskapande diskussioner som vi har lärt oss mest 

under vår studietid. Hur kan vi på något sätt bidra till en förbättrad läsförståelse för våra 

framtida elever när vi börjar arbeta inom den viktiga institution som skolan utgör?  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Avsikten med examensarbetet är att undersöka hur textsamtal i årskurserna F–3 används och 

på vilket sätt det kan påverka elevers läsförståelse. Undersökningen jämför vad som kan 

påverka lärares användning av läsförståelsestrategier med samtal som utgångspunkt.  

 

 Hur genomför verksamma lärare textsamtal i klassrummet?  

 Hur kan textsamtal påverka elevers läsförståelse ur ett lärarperspektiv?  

 Hur avspeglas skillnader i lärares utbildning och erfarenhet vid deras undervisning i 

läsförståelse? 

 

1.2 Disposition 
Inledningsvis presenteras vad vårt val av ämne grundar sig på. Inledningen efterföljs av syfte 

och frågeställningar som är arbetets utgångspunkt.  Därefter presenteras Teoretisk bakgrund 

där sociokulturellt perspektiv och habitus förklaras. Bakgrund lyfter varför det är viktigt att 

läsa, två internationella undersökningar rörande läsförståelse samt statens satsning Läslyftet 

presenteras. Under rubriken Tidigare forskning återfinns forskningsgrundade samman-

ställningar om läsförståelse, textsamtal, modeller för läsförståelsestrategier och habitus 

betydelse för individen. Efterföljande avsnitt beskriver Material och metod, det vill säga hur 

undersökningen genomförts, analyserats och sammanställts. Under rubriken Resultat finns en 

sammanställning av de åtta intervjuer som utförts i löpande text. Examensarbetet avslutas 

med Diskussion, slutsatser och ett kort slutord där tidigare forskning, frågeställning och 

resultat vävs samman.  
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2 Teoretisk bakgrund 
Här redogörs vilka teoretiska perspektiv som har antagits i undersökningen. Teoretiska 

perspektiv kan jämföras med hur valet av att närma sig ett område eller ämne görs. Det kan 

beskrivas som vilka teoretiska glasögon som väljs att studera ett område genom, vilket kan 

påverka undersökningens utfall. Nedan presenteras sociokulturellt perspektiv och teorin 

habitus.  

 

2.1 Sociokulturellt perspektiv 
Sociokulturellt perspektiv är en förgrening av de kognitiva teorierna med rötter hos Lev 

Vygotskij. Teorier med kognitivt ursprung beskrivs som vanligt förekommande när man talar 

om inlärning och lärande. I ett kognitivt perspektiv ligger fokus på individens uppfattning, 

inlärning och tankeprocess. Lärandet utgår från att individen ska konstruera sin kunskap själv 

för att därefter utmanas av läraren. Tillsammans med lärare och kamrater ska dialoger föras 

för att få möjlighet till reflektion över sina kunskaper och utveckla dem (Westlund 2009:18).  

Grundtankar inom sociokulturellt perspektiv kan kort förklaras med att människan lär i 

samspel med andra. Allt mänskligt lärande har en sociokulturell grund som sker mellan 

individer. Till större delen fokuserar Vygotskijs teorier på yngre barn och menar att till en 

början sker det sociala samspelet med vuxna och kamrater (Söderbergh 2009:163). Barn 

imiterar och tar ofta efter sin omgivning. Miljön och den kultur som råder där de vistats kan 

då vara avgörande för individens kunskapsutveckling. Ur ett lärarperspektiv och i skolkontext 

bör det tas i beaktande (Westlund 2009:21). 

 

För att förstå och tolka sin omvärld använder sig människan av olika verktyg, ett av dem är 

språket (Westlund 2009:20, 21). Språket främjar människans handlande och är väsentligt 

vilket Dysthe (1995:89) belyser att Vygotskij poängterade. Enligt Säljö (2014:301–303) 

förespråkade Vygotskij också att kunskaper och färdigheter hos människan inte är antingen 

teoretiska eller praktiska, det är en kombination av båda vilka är beroende av varandra. I alla 

lärandesituationer bör både teori och praktik blandas för bästa resultat. Språket har en 

avgörande roll för lärandet. Vygotskij poängterade att språket är det mest betydande redskapet 

för människan. Med hjälp av språket blir kommunikation en möjlighet och individen kan i sin 

tur sätta ord på tankar eller uttrycka det som förstås eller inte. Språk kan i den meningen inte 

låsas fast vid endast tal. Skriftspråket är även det ett exempel på människans 

uppfinningsrikedom för att kommunicera. Människan har en stark drivkraft att socialisera 

med andra och är därför påhittig när det kommer till att utveckla olika verktyg som främjar 

kommunikation.  

 

Inom sociokulturellt perspektiv finns två begrepp som beskriver hur lärandet kan utgå från 

varje individ. Den proximala utvecklingszonen (ZPD, zone of proximal development) är det 

område där individen befinner sig kunskapsmässigt. Det utgörs av vilka kunskaper eleven har 

och med hjälp av assistans kan utveckla, för att så småningom behärska kunskapen på egen 

hand (Westlund 2009:21). Alla barn har sin egna proximala utvecklingszon och bör mötas på 

den nivå de befinner sig genom så kallad scaffolding. Scaffolding kan liknas med en 
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byggställning som reses runt ett hus. Successivt monteras ställningen ned under fortlöpande 

arbete. I början kan individen som ska lära sig något nytt vara i behov av mycket stöd vilket 

ofta sker i samspel med andra. Under processens gång kan stödet bitvis plockas bort för att 

slutligen helt avta när individen behärskar kunskapen ifråga. Obegripliga uppgifter hjälper 

ingen, det hämmar snare kunskapsutvecklingen och självförtroendet. Däremot behöver 

människan utmanas i sina kunskaper på lämplig nivå. Genom att ha kvar en fot i det gamla 

och med stöd ta sig an nya utmaningar kan kunskapsutvecklingen och självförtroendet främjas 

(Säljö 2014:306). 

 

Textsamtal för tankarna till sociokulturellt perspektiv då samtal sker i samspel med andra. 

Genom att samtala om texter kan förståelsen vidgas och kunskaperna breddas, människor 

delger varandra kunskaper och uppfattningar av olika slag. Precis som Vygotskij framhöll kan 

lärandet ske i samspel med andra. Det sociala samspelet har en central roll inom 

sociokulturell teori.  

 

2.2 Habitus  
Teorin om habitus är konstruerad av den franske sociologen Pierre Bourdieu och förklaringen 

av begreppet kan variera. Begreppet definieras på skilda sätt för människor där upplevelser, 

kunskaper och tankesätt är avgörande för individens världsbild. En text kan framstå och 

upplevas olika beroende på vad människan har för erfarenheter. Vanorna kan förändras över 

tid och utfaller olika för olika individer (Malmio 2015:92, 93). Bourdieu lyfter att habitus 

”sitter i kroppen” och är påverkad av människor runt omkring individen samt historien bakom 

dem och är ständigt föränderlig. Människan utvecklar hela tiden nya kunskaper och det i 

samspel med andra (Fast 2008:55). Teorin kan beskrivas som de erfarenheter individen bär 

med sig. Både sociala och kulturella erfarenheter påverkar hur människan förstår och tolkar 

sin omvärld. Genom utbildning kan människan utvecklas och få nya erfarenheter och insikter 

som i sin tur influerar hur denne förstår omvärlden (Månson 2015:406, 407). Teorin är 

användbar då en av frågeställningarna rör om lärarnas upplevelser, utbildning och tankesätt 

gör skillnad i undervisningen gällande textsamtalets användning.  

 

Bråten (2008:260) beskriver kognitivt lärande som tankearbete. Individen får träna på att sätta 

ord på sina tankar genom skrift eller tal, gärna i dialog med andra. Dysthe (1995:221, 222) 

menar att den optimala inlärningen bör ske både kognitivt och socialt. Om inlärning sker 

individuellt är det viktigt att kommunicera med andra för att utveckla sina kompetenser. Det 

bästa från varje teori bör därför plockas ut för att en optimal inlärningsprocess ska vara 

möjlig. När dialoger om det lästa sker med andra utvecklar individen ofta sina kunskaper 

ytterligare, men det ena utesluter inte det andra. En blandning av teorierna är att sträva efter.   

 

I ljuset av dessa teoretiska antaganden kommer textsamtalets betydelse och användning i 

årskurserna F–3 undersökas. Teorierna bygger på social interaktion och kommunikationens 

möjligheter till lärande, ett lärande som sker i samspel med andra.  
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3 Bakgrund 
En kort historisk tillbakablick kring textsamtal och läsning i skolan görs för att belysa vikten 

av att behärska läsning. Begreppet läsförståelse måste klarläggas innan resultatet kan 

presenteras likväl ett resultat från de internationella undersökningarna PISA och PIRLS. 

Slutligen en kort överblick beträffade statens satsning Läslyftet.  

 

3.1 Historisk tillbakablick 
Historier har berättats alltsedan språket har funnits. Människan har ett behov av fiktion och 

många anser det vara en väsentlig del av livet (Kåreland 2009:61). Läsförmågan i Sverige har 

haft en avgörande funktion ur ett historiskt perspektiv. Under 1600–talet och den Lutherska 

lärans intåg översattes bibeln till svenska och gjordes tillgänglig för allmänheten.  Något som 

inte tidigare varit tillgängligt för alla samhällsklasser blev nu medborgares skyldighet: att lära 

sig att läsa katekesen – den skulle förstås och efterlevas (Rosén & Gustafsson 2006:31). 

Bråten (2008:23) menar att de tillgängliga texterna i regel var av religiös karaktär. Läsning 

ansågs mer som minnesträning inte en meningsskapande process. Egna reflektioner över 

innehållet betraktades vara ett slags uppror. Rosén & Gustafsson (2006:31) beskriver att det 

var varje familjs överhuvuds ansvar att se till att alla familjemedlemmar lärde sig att läsa. 

Präster kom hem till hushållen för att följa upp kunskaperna och examinera familjerna. 

Saknades läskunskap av katekesens budskap ansågs människan inte vara en duglig 

medborgare. Det innebar begränsningar i de medborgliga rättigheterna för den enskilde och 

straff för gårdens överhuvud.  

 

Skriftspråkets betydelse växte sig allt starkare och i och med att industrisamhället blev större 

infördes, år 1842, den obligatoriska skolgången. Sedan dess har skolan haft i uppdrag att 

utbilda och ansvara för bland annat läskunskap. Innebörden av läsning har förändrats övertid. 

Idag är läsförmågan mer förknippad med läsförståelse än förut och ses som avgörande för att 

kunna söka samt tillägna sig information och kunskaper. Färdigheten är också viktig för att 

människor ska ha möjlighet att kommunicera med varandra. Detta kan ses som en mänsklig 

rättighet men också nödvändighet för en god samhällsutveckling där människans färdigheter 

tas tillvara. Språket med tal, skrift och läsning är en grundförutsättning för att delta i 

samhället. Behärskas inte färdigheterna finns en risk för utanförskap (Rosén & Gustafsson 

2006:30, 31).  

 

3.2 Varför är läsning viktigt?  
Sedan den obligatoriska skolan instiftades har det varit av hög prioritet att ge alla elever chans 

att lära sig läsa och skriva. Läs- och skrivkompetens är betydelsefullt för individens 

utveckling och lärande. Med goda läskunskaper kan elever utveckla färdigheter inom alla 

ämnen. Befolkningens läskompetens har en central roll för samhället, förmågan är avgörande 

för landets socioekonomiska utveckling. Kunskapernas betydelsefulla roll för samhället 

verkar inte minska, snarare öka. Det svenska samhället idag baseras på flertalet tekniska 

hjälpmedel vilket medför att en stor mängd information ska tas in via dessa verktyg (Rosén & 

Gustafsson 2006:30).  
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Goda läsfärdigheter kan ses som en förutsättning för att delta i samhället och arbetslivet. 

Forskning tyder på att god undervisning i läsförståelse skapar förutsättningar för att individen 

ska utvecklas (Bråten 2008:24, 25). Läskunskap är i den meningen grundläggande för att 

människan självständigt ska klara sig ute i världen. Samhällsmedborgaren förväntas behärska 

IT, blanketter och annan information men målet är vidare: om elever inte lär sig att tolka och 

reflektera över vad de läser, kommer de inte kritiskt kunna granska sin omvärld. De kommer 

inte få chansen att påverka och förändra sin omgivning. Det svenska samhället är baserat på 

demokrati och utan ställningstaganden faller den typen av samhälle. Därför är det relevant att 

behärska läsning (Stensson 2006:7).  

 

På engelska används begreppet reading literacy vilket innebär en tillämpad användning av 

läsförståelse. Begreppet är stort och kan vara svårt att definiera men är av relevans för 

individens kunskapsmässiga utveckling. Har individen god litteracitet kan den i regel tillämpa 

adekvata lässtrategier när behov uppstår (Westlund 2009:68, 69). Läsförståelse avser att 

stärka elevers förmåga att förstå, använda, reflektera och engagera sig i texter för att uppnå 

sina egna mål. De ska utveckla sina kunskaper och sin potential för möjligheten att ta del av 

samhällets utbud. Läsning handlar om att uppnå mål i livet vilket också inkluderar tolkning, 

reflektion och en förmåga att ta ställning till det lästa (Skolverket 2016a:10). Undersökningar 

som PISA och PIRLS belyser vikten av läsförståelsen samtidig som de granskar hur elever 

behärskar kunskapen ur ett internationellt perspektiv (Westlund 2009:56, 61).  

 

3.3 PISA 
PISA (Programme for International Student Assessment) är en stor internationell 

undersökning som sedan år 2000 genomförs i Sverige vart tredje år. Undersökningen mäter 

15–åringars kunskaper i läsförståelse, naturkunskap och matematik. Studien syftar till att mäta 

kunskaper över tid för att skapa en förståelse för vilka fenomen som kan vara orsaken till 

resultaten som visas. Den ger information om hur den svenska skolan ligger till i jämförelse 

med andra deltagande länder (Skolverket 2016b:9). 

 

Sveriges sjunkande resultat 2012 ledde till en debatt om svensk skola och dess kvalitet. Den 

senaste undersökningen visade att Sverige uppnår något förbättrade resultat inom läs-

förståelse, naturkunskap och matematik. Dessvärre har likvärdigheten försämrats och tyder på 

att familjebakgrunden är av betydelse för resultaten i undersökningen. Likvärdighet i PISA 

betyder möjlighet för alla elever att få tillgång att tillgodogöra sig en högkvalitativ utbildning 

oavsett förutsättningar. Rapporten tyder också på att socioekonomiska skillnader i olika 

skolor påverkar elevers prestationer. Deltagande elever med god socioekonomisk bakgrund 

åstadkommer högre resultat. Tre områden som kan visa effekter på förbättring är: bra och 

erfarna lärare, höga förväntningar på elever och kamrateffekter. Dessa är byggstenar som kan 

påverka i positiv riktning. Om eleven omges av kamrater med goda studieförutsättningar kan 

det bidra till positiva studieresultat (Skolverket 2016b:3, 36). 
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Westlund (2009:63) anser resultaten vara tydliga indikationer på att den svenska skolan har en 

del att utveckla. Tidigt i barns utbildning måste en medveten pedagogik användas för att i tid 

upptäcka om hjälpinsatser behövs. Forskning om lärares kompetens och medvetenhet kring 

undervisning blir allt mer uppmärksammad. Detta kan bidra till att utveckla god läsförståelse 

hos eleverna.  

 

3.4 PIRLS 
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en internationell studie som 

undersöker läsförmåga (reading literacy) hos elever i årskurs fyra. Undersökningen riktar in 

sig på fyra aspekter av läsning: förståelseprocesser, syften med läsning, läsvanor och 

inställning till läsning. Det som undersöks är förmågan att förstå, tolka och värdera både 

skönlitterära texter och sakprosatexter. Här har resultatet legat relativt stadigt, om än något 

sjunkande sedan den senaste genomförda undersökningen. Av de deltagande länderna tillhör 

Sverige den grupp av länder som försämrat sina resultat sedan 2001 (Skolverket 2012:6, 16).  

 

Studien visar att elever som är motiverade till läsning uppvisar bättre resultat än elever som 

saknar denna typ av motivation. Vikten av vilken läsvana och inställning eleverna har med sig 

från hemmet påverkar hur väl de presterar i läsförståelse. Det uttrycks tydligt att ”Elevernas 

och föräldrarnas inställning till läsning har betydelse” (Skolverket 2012:7). I Lgr 11 står det 

att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Tyvärr visar det sig att skolan inte klarar av 

att uppfylla kompensationskraven som måste tillämpas. De socioekonomiska effekterna visar 

sig vara av betydelse även i denna undersökning. I rapporten uttrycks att även om 

undervisningen i läsförståelsestrategier förbättrats sedan 2001 måste mer arbete läggas på 

utveckling av dessa och användningen av dem. Här belyses relevansen av att undervisa elever 

i olika strategier som gynnar läsförståelsen (Skolverket 2012:8, 9).  

 

3.5 Läslyftet  
Läslyftet är en kompetensutvecklingsinsats för språk-, läs- och skrivutveckling från statlig 

nivå. Det vänder sig till lärare i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, 

gymnasieskola, gymnasiesärskola, lärare och förskollärare i förskoleklass samt 

skolbibliotekarier. Genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material i form av 

moduler, tillgängliga på Lärportalens (2017) hemsida, sker satsningar lokalt på skolorna som 

är knutet till den vanliga undervisningen. Arbetet med en modul tar cirka 30 timmar. Under 

det första läsåret kan skolan få statsbidrag för sin handledare och utbildning av denne. Kravet 

för deltagande skola är att arbeta med två moduler under första året. Syftet med satsningen är 

att ge lärare möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom språk-, läs- och skrivutveckling, 

samtala med kollegor om forskning och undervisning och pröva nya arbetssätt i praktiken. 

Detta ska förhoppningsvis i sin tur leda till utvecklande kunskaper för eleverna (Skolverket 

2017:1–3).  
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4 Tidigare forskning 
Här presenteras tidigare forskning kring textsamtal och läsförståelse. Textrörlighet, 

bedömning av läsförståelse och olika modeller för textsamtal beskrivs mer ingående och 

avslutningsvis redogörs för olika individers habitus betydelse för undervisningens utformning.  

 

4.1 Läsförståelse 
Begreppet läsförståelse är en självklarhet i förhållande till läsning och är nyckeln till 

kunskapen. Läsförståelse omfattar bland annat att läsaren behärskar meningars uppbyggnad, 

språkliga bilder, kännedom om olika genrer, ställningstagande gällande författares avsikter. 

Kontexten har en central roll för läsförståelsen. En text kan innehålla mer information än det 

som står på raderna därför blir läsarens bakgrundskunskaper och aktivitet viktigt för att texten 

ska få ett sammanhang (Elbro 2004:27, 43). Palinscar och Brown (1984:121) lyfter att 

sammanfattningar av texter är en central del av läsförståelsen. Om läsaren inte kan göra 

adekvata sammanfattningar av texten kan det vara ett tecken på att läsförståelsen är bristfällig. 

 

Westlunds (2013) egen forskning undersöker hur fem svenska lärare och fem kanadensiska 

lärare ser på läsförståelse och bedömning av området, jämförelse görs mellan de två länderna. 

Westlund menar att samhällsuppbyggnaderna liknar varandra på många vis men skiljer sig i 

skolresultat. Kanada visar bättre resultat i läsförståelse än vad Sverige gör. Länderna har olika 

läroplaner, vilket kan påverka resultaten. Utgångspunkten för Westlunds avhandling är hur 

den svenska skolan kan vända trenden för elevers resultat i läsförståelse. För att kunna 

bedöma något måste man veta vad det är som bedöms. Det finns därför anledning att reda ut 

begreppet läsförståelse (Westlund 2013:297).  

 

Begreppet läsförståelse återfinns inte bara i text eller hos läsaren utan kan beskrivas som en 

överföring som uppstår mellan läsaren och texten. Interaktion lyfts som ett styrande verktyg 

för progression och bedömning av elevers läsförståelse. Utan ett växelverkande samspel är 

samtal om texter i det närmaste meningslösa. Med interaktion menas att dialoger är av 

betydelse för att nå utveckling. Vidare läggs ett ansvar på läraren att inte enbart undervisa i 

läsning utan även i läsförståelse. Läraren måste ge sina elever verktyg för att de ska lära sig 

förstå och ta till sig olika typer av text (Westlund 2013:5–7). Detta kan kopplas till 

scaffolding.  Lärarens uppgift är att träna elever i hur de kan använda sig av olika strategier 

och ge dem stöd när deras egen kunskap inte räcker till. Intresse och motivationsnivå kan 

också påverka hur texter tolkas. Det är därför av relevans att i undervisningen inkludera texter 

som eleverna kan relatera till och på något sätt knyta an till för att utveckla sin läsförståelse 

(Liberg, af Geijerstam & Wiksten Folkeryd 2010:40). Texter med bekant struktur är att 

föredra i inlärningssyfte då individen lättare kan lagra information i långtidsminnet (Strømsø 

2008:39) 

 

Enligt Rosén & Gustavsson (2006) finns fem aspekter i hemmiljön som visar sig vara av stor 

betydelse för elevernas förkunskaper gällande läsfärdigheter. Den första aspekten är vilket 

värde vårdnadshavaren sätter på sin egen läsning. Hur denne talar om och förhåller sig till 
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läsning avspeglar sig ofta i barnets intresse för läsning. För det andra så är förväntningar 

vårdnadshavaren har på sitt barns skolprestationer och vilken typ av uppmuntran de bemöter 

sitt barns läsaktiviteter med av värde. För det tredje är läsmaterialet hemmen erbjuder sina 

barn av betydelse. För det fjärde belyses vikten av att regelbundet läsa för sitt barn. Den femte 

och sista aspekten lyfter den verbala interaktionen barnet utsätts för som relevant i 

utvecklingen av läsförståelseprocessen. Den socioekonomiska bakgrund elever bär med sig 

till skolan kan i den meningen påverkar inställning och förutsättningar för läsningen och dess 

utveckling (Rosén & Gustafsson 2006:42, 44). Läsning är en språklig aktivitet där elevers 

grund för talspråksutveckling läggs i tidig förskoleålder och fortsätter utvecklas under hela 

skoltiden. Som lärare bör insikt i förhållandet mellan talspråk och läsförståelse finnas för att 

på bästa möjliga vis kunna stötta sina elevers utveckling. Genom att från tidig ålder träna sin 

fonologiska medvetenhet (det språkliga ljudsystemet) och talspråk (förståelse av språklig 

mening) rustas eleverna inför skolstart med förutsättningar att bli en god läsare (Grøver 

Aukrust 2008:85, 87).  

 

4.1.1 Komponenter i läsförståelsen  

Bråten (2008:56, 57) fokuserar på tidigare forskning inom läsförståelse och redogör för 

aktuell forskning inom området. Han delar in läsförståelse i olika delar: avkodning, ordförråd, 

grammatik, språklig medvetenhet och verbalt minne. Elbro (2006:27) beskriver att avkodning 

vid läsning innebär att läsaren känner igen och förstår det lästa ordet. När förståelsen finns för 

att det står sko, uttalas [sko] och att sko är något man har på foten för att underlätta vid 

exempelvis en promenad är avkodningen god. Avkodning är avgörande för att förståelse ska 

vara möjligt. Bråten (2008:47) belyser i sin tur att ordavkodning är en viktig komponent som 

innebär att läsaren kan plocka fram ordets ljud och mening ur minnet. Ordförråd är de förråd 

av ord som eleven besitter, ord som kan sättas in och användas i sammanhang. För att förstå 

det lästa bör läsaren förstå majoriteten av de enskilda orden som texten innehåller. 

Ordförrådets storlek och förväntningarna på detta bör vara åldersanpassat. Grammatiska 

kunskaper blir i läsförståelsesammanhang åldersanpassade och fyller sin funktion, främst 

talspråkligt, i de tidigare skolåren men är även användbara när eleven stöter på nya ord. 

Genom att till exempel känna till olika prefix (början av ord) och suffix (ändelse av ett ord) 

underlättas förståelsen av nya ord. Ett exempel kan vara: (o)lyckan – lyck(an) – olyck(or). 

Dessa tre ord har olika innebörd. Känner eleven igen ordet lycka kan denne försöka lista ut 

vad olycka är genom kännedom om grammatiska ledtrådar (Bråten 2008:56, 57). 

 

Språklig medvetenhet kan delas in i syntaktisk medvetenhet och pragmatisk medvetenhet. 

Den syntaktiska medvetenheten är den känsla individen har för språkets melodi och om 

exempelvis något låter grammatiskt korrekt eller inte. Den pragmatiska medvetenheten 

används främst i kommunikationssyfte och är behjälplig när dialoger förs. Individens förmåga 

att tala i turordning, röststyrka (intonation) och förstå budskapet är här av relevans. I textform 

är det kunskap gällande exempelvis vad utropstecken och kursivering kan ha för innebörd. 

Budskapet i en skriven dialog är även en del i den pragmatiska medvetenheten. Med hjälp av 

det verbala minnet kan individen plocka fram centrala delar ur en text som gör texten 
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övergriplig. Minnet kan lagras i tre olika typer: Korttidsminne, arbetsminne och 

långtidsminne. Korttidsminnet räknas i sekunder och lagrar orden som lästs tillräckligt länge 

för att de ska registreras och betydelsen av meningen ska uppfattas. Arbetsminnet räknas i 

minuter och kan lagra ett övergripande sammanhang i text genom att kombinera olika 

meningars innebörd med varandra. Långtidsminnet är det oändliga och ständigt utvecklande 

lagringssystemet där all språklig kunskap lagras. Med hjälp av korttidsminnet och 

arbetsminnet kan relevant tidigare inlärd språkkunskap kopplas samman med den typ av text 

läsaren tar sig an (Bråten 2008:56, 57). 

4.1.2 Textrörlighet 

Textrörlighet kan beskrivas som hur läsaren rör sig i texten och är betydelsefullt för 

läsförståelsen. Begreppet kan delas in i tre olika typer: textbaserad, utåtriktad och interaktiv 

rörlighet. Dessa typer representerar olika tillvägagångssätt att närma sig och röra sig inom en 

text. Textbaserad rörlighet innebär att läsaren kan lokalisera och återge information, 

sammanfatta med huvudpunkter och kommentera innehåll på mer eller mindre ytlig nivå, 

vilket kan vara användbart när enklare frågor ska besvaras utifrån en text. Med utåtriktad 

rörlighet kan läsaren dra paralleller till tidigare kunskaper och erfarenheter utanför texten. 

Interaktiv rörlighet innebär att läsaren har en medvetenhet gällande genre och funktion men 

också förståelse för att avgöra vem texten kan vara skriven för. En förutsättning för att lyckas 

med detta är få öva på det redan från tidig skolgång. Samtal om texter framställs som en 

möjlighet till vidare lärande, där textrörlighet bör belysas (Liberg, et al. 2010:45–47 och 

Wiksten Folkeryd, af Geijerstam & Edling 2006:169–172). Textrörlighet kan delas in i två 

olika aspekter, horisontella och vertikala. Textbaserad rörlighet inom den horisontella 

aspekten menas att läsaren rör sig på raderna i texten. Med vertikala aspekten menas däremot 

att läsaren kommer in på djupet i texten, mellan raderna (Liberg, et.al 2010:46). 

 

Genom att behärska läsning av texter har en grund lagts för vidare lärande. Ofta utgör texten 

underlag för det som ska läras. Givetvis medför det att individen som ska lära sig något måste 

förstå vad den läser och hur uppgiften ska genomföras. Elevens förhållningssätt blir 

avgörande för hur denne tolkar och förstår en text. Genom att ha ett levande förhållningssätt 

till en text menas att du kan röra dig obehindrat i samtal om dina och andras texter (Liberg, et 

al. 2010:45–47 och Wiksten Folkeryd et al. 2006:169–172). Elevens förkunskaper avgör i hög 

grad hur mycket den får ut av att läsa en text. Förkunskaper kan delas in i två delar: 

kunskapsbredd och kunskapsdjup inom ett område eller ett ämne. Kunskapsbredd innebär att 

kunskapen är bred och täcker ett område, exempelvis historia. Individen har bred kunskap 

men inte djupgående. Kunskapsdjup däremot innebär att individen är insatt i en liten del och 

kanske kan mycket om stenåldern men känner inte till övriga historiska epoker. Kunskaperna 

har en avgörande betydelse för lärandet och läsförståelsen och den ena behöver inte utesluta 

den andra (Bråten 2008:63).  

 

När eleven lärt sig avkoda text korrekt och förstår hela meningar eller bildserier innebär det 

att individen kan läsa på raderna. Läsa mellan raderna är något det ofta talas om i samband 

med läsförståelse och innebär att behärska kunskapen genom att skapa kopplingar i det som 
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inte står ordagrant. Detta är att kunna läsa med god förståelse och fylla i det som inte konkret 

står i texten. Läsa bortom raderna är av betydelse för att tolka och värdera det man läser 

(Westlund 2009:105, 106). En behärskning av språket kräver inte bara kunskap att avkoda ord 

och förmågan att sätta ihop meningar den utgör också en grund för läsförståelsen. Så länge 

elevers avkodning är osäker försämras förutsättningar för läsförståelsen. Kunskapen att läsa 

mellan raderna är den mest avancerade nivån och kan medföra övertolkningar av det lästa. 

Trots svårighetsgraden av nivån är den viktig för läsförståelsen. Här kan läsaren avgöra vad 

som normalt kännetecknar olika genrer och vad som konkret inte står texten (Elbro 2004:33, 

47). 

 

4.1.3 Samtal i klassrummet 

Dysthe (1996) som förknippas med det dialogiska klassrummet gör en jämförande 

undersökning mellan tre olika klasser i USA och Norge. Gemensamt för klassrummen är att 

de alla använder samtal och skrivande som medierade redskap i sin undervisning. De 

medverkande lärarna i Dysthes undersökning var positivt inställda att pröva nya modeller och 

metoder. Samtal försiggår i alla klassrum och det finns två typer av samtal: det monologiska 

och det dialogiska.  

 

Ett monologiskt klassrum karakteriseras av envägskommunikation där en person har ordet: 

vanligtvis läraren. Det baseras på rätt och fel svar och kan innebära ett återberättande av 

läromedel. Eleverna får inte utrymme att göra egna reflektioner. Utan dialog finns inte 

möjlighet att skapa gemensamma referensramar. Undervisningsformen kan motiveras med att 

läraren har kontroll och kan enkelt mäta elevers kunskaper. Klassrummet framstår i den 

mening som kontrollerat. Kritik har framförts mot monologisk undervisning. Skandinavien 

rör sig mer från ett monologiskt klassrum mot ett dialogiskt klassrum som baseras på samtal i 

samspel mellan minst två parter. Lärarens röst blir en av många i klassrummet. Problem som 

kan uppstå genom undervisningsformen är att många talar samtidigt men inte om det 

väsentliga samtalsämnet. Bara för att många röster hörs samtidigt behöver det inte vara 

synonymt med samtal. Samtal kräver övning för att tillslut vara något som behärskas (Dysthe 

1996:15, 18, 222–225). För att samtalen ska vara utvecklande för läsförståelsen bör 

dialogerna ske inom rimliga ramar. Ja och nej frågor bör bytas ut mot frågor som uppmuntrar 

till reflektion av både textinnehåll och strategianvändning. Genom att ställa frågor på en högre 

kognitiv nivå, som förankras i elevers förkunskaper men som också utmanar, kan kunskapen 

utvecklas ytterligare (Bråten 2008:252)  

 

4.2 Textsamtal för läsförståelse   
Läsförståelse är inte enkelt att observera och bedöma eftersom läsningen ofta sker tyst hos 

individen. Det är omöjligt att säga var och hur individens tankar går då denne läser. 

Läsförståelsen blir följaktligen osynlig för andra. Men det finns sätt att mäta kunskaperna på 

och ett av dem är samtal kring text. När samtal sker kan lärare utläsa hur eleven tar till sig text 

(Rosén & Gustafsson 2006:35). När en god läsare tar sig an en text för första gången används 

i regel inre bilder för att skapa förståelse. Bilder baseras på vilka erfarenheter läsaren har. Hur 
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en text tolkas kan påverkas av erfarenheter, tidigare kunskap och kultur (Westlund 2009:104). 

Förkunskaper och allmänkunskap kan då bli avgörande för hur mycket läsaren får ut av 

texten. Bred genrekunskap i kombination med kulturell kunskap kan på det sättet fylla i 

läsarens eventuella brister i förståelsen (Liberg et al. 2010:40, 41). För att gynna läsförståelse 

är samtal om texter en insats. Samtalen ska vara autentiska där varken lärare eller elever har 

svaret och syftet är att utbyta tankar och åsikter med varandra (Stensson 2006:20).  

 

Chambers (2011:128) framhåller i sin tur att samtal även kan bidra till utvecklad förståelse 

kring samhället men det hjälper också individen att kunna utrycka sig om livet. Eriksson 

(2002) undersöker genom observationer hur samtal utspelar sig i olika klassrum och belyser 

att det finns nackdelar då elevers nivåskillnader inom läskunskap kan vara ett hinder. Det 

finns både snabba och långsamma läsare i ett klassrum vilket kan påverka samtalen negativt. 

Erfarna läsare har ofta lättare att ta sig an en text vilket kan medföra att eleverna hamnar i 

otakt med varandras läsning. Samtalen som ska utspela sig om samma text kan då få skilda 

utgångspunkter. Tid är också en negativ aspekt för samtal. När ska eleverna hinna läsa 

texterna de ska samtala om och när ska läraren hinna planera och utföra samtalen i 

undervisningen? Tidsbrist medför många gånger att lärare får lägga mer tid till planering av 

läsning och samtal än utförandet av dem. Fokusering på fel saker hämmar då undervisningens 

syfte (Eriksson 2002:400). 

 

Andra nackdelar tycks inte förekomma då textsamtal gynnar alla slags elever, oavsett 

kunskapsnivå. De som inte förstår den lästa texten kan få förståelse för den vid dialoger. Det 

kan även vara en bidragande effekt för att utveckla och öppna upp för annan läsning än den 

eleven är van vid. Samtal är ofta, speciellt till en början, något elever behöver hjälp med. Föra 

dialoger innebär att individen stannar upp, funderar och resonerar med någon annan. Något 

som inte är vanligt förekommande i de svenska klassrummen. Målet med skolan är att 

eleverna ska vara självständiga i sitt läsande. För att uppnå målet behöver en byggställning 

resas (scaffolding) och det i dialog med andra. Det eleverna kan göra med hjälp av någon 

annan idag kan de göra själva imorgon. Detta namnger Vygotskij som den proximala zonen, 

ena foten i det gamla och den andra i det nya (Stensson 2006:24, 27). 

 

4.3 Modeller för textsamtal  
Här nedan presenteras modeller som samtliga är framtagna för att främja elevers läsförståelse. 

Modellerna bygger till stor del på människors interaktion med varandra där samtal lyfts som 

betydelsefulla och kunskapsutvecklande. Stensson (2006:9) understryker att läsutveckling 

ofta inriktas på de yngre eleverna. Störst fokus läggs på att denna typ av inlärning ska 

implementeras och verkställas tidigt i elevers skolgång. Tyvärr tycks detta glömmas bort då 

eleverna blir äldre vilket kan vara en bidragande orsak att inställning till och motivation för 

läsning sjunker.  
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4.3.1 Jag undrar-modellen 

Jag undrar-modellen är en välkänd metod för främst boksamtal som Chambers (2011:179–

182, 235) förespråkar. Modellen grundar sig på att varför frågor bör undvikas och helst tas 

bort i en lärandesituation. Det visar sig att elever ofta blir besvärade och stressade av ordet 

varför, därför har Jag undrar-modellen konstruerats. När lärare använder öppna frågeformer 

har det visat sig skapa ett bättre flyt i samtal mellan elev och lärare. Tillvägagångssättet gör 

att läraren visar sig mer aktiv och intresserad av vad eleverna har att säga. Entusiasmen och 

viljan hos lärare avspeglar sig hos eleverna och samtalen blir lättare att föra. Chambers är 

dock noggrann med att poängtera att jag undrar endast är ett förslag på hur läraren kan byta ut 

varför frågor för att samtalen ska bli värdefulla och utvecklande för eleverna. Han 

understryker att det är en metod som inte ska följas mekaniskt utan mer vara ett stöd för 

läraren, något som kan underlätta dialogerna.  

 

4.3.2 Byggställningen 

Enligt Stensson (2006:26, 27) kan en byggställning konstrueras för samtal för att främja 

läsförståelsen. Byggställningen går ut på att läraren vägleder eleverna mer eller mindre i 

textsamtal för att de tillslut ska känna att de kan föra dialoger själva. Stegen konstrueras på 

följande sätt: I steg ett står gemensam problemlösning i fokus. Eleven och läraren arbetar 

tillsammans för att nå ett mål. Båda är involverade i att förstå en text där bådas förståelse och 

tolkning är viktig. Efterföljande steg är intersubjektivitet. Deltagarna strävar efter att nå en 

gemensam syn och granska sina perspektiv i samspel med varandra. I det tredje steget belyser 

Stensson värme och lyssnande. Läraren ska sträva efter att vara på elevens nivå och ge 

tillräckligt med stöd för att denne ska utvecklas efter sin nivå. Det fjärde och sista steget 

beskrivs som att vikt läggs på utmanande uppgifter men ändå inom möjlighetens ram. Läraren 

ger eleverna utmanande uppgifter som är möjliga att klara av men inte för enkla. Texterna ska 

vara förståeliga men ändå utmanade och främja självständighet.  

 

Läraren ger sakta eleven allt mer ansvar för läsningen och samtalen. Ansvarstagandet ökar i 

takt med elevens kunskapsutveckling. Genom att resa en byggställning uppmuntras samtal i 

undervisningen vilket i sin tur leder till att tankar, idéer och strategier utbyts med varandra. 

Det innebär att plats görs för elevernas tankar där läraren är med i samtalet men inte tar över. 

Syftet är att ge eleverna utrymme för att utveckla kunskaper rörande texter och samtal om 

texter (Stensson 2006:26, 27).  

 

4.3.3 Frågor till texten (QTA) 

QTA (Question the Author) har som huvudsyftet att träna eleverna att ställa frågor till 

författaren av en text och stimulera till samtal om texter i undervisningen. Eleverna får chans 

att granska den lästa texten samtidigt som de för dialoger med andra om den. Detta för att öka 

sin förståelse samt göra rimliga bedömningar gällande textens trovärdighet. Huvudsyftet med 

modellen är att stimulera för samtal. Hallesson (2015) undersöker modellen genom 

observationer och intervjuer. Resultatet visar att eleverna får mer utrymme för samtal vilket 
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gynnar dem att uppnå modellens syfte: att kritiskt granska en text (Hallesson 2015:26, 27, 

119, 120). Syftet med att ständigt ifrågasätta det man läser är att minska avståndet mellan 

läsaren och texten. Avsikten är också att göra läsaren observant på att bakom varje text finns 

en författare som är en person som vill säga något, inte en auktoritet. Modellen medför att 

eleverna får träna att aktivt ta del av texter. Då de ifrågasätter både text och författare tränar 

de sin förmåga att kritiskt granska det lästa. Texterna bör vara av olika genrer vilket breddar 

elevernas förståelse för hur olika texter kan vara konstruerade (Reichenberg 2006:222).   

 

Lärarens agerande i modellen är avgörande för samtalens utfall vilket måste klargöras innan 

användningen. Eleverna måste få tydlig handledning för att nyttja QTA:s fördelar. Genom att 

hjälpa eleverna med öppna frågor, som leder till att läsarens uppmärksamhet riktas mot de 

viktigaste delarna i en text, kan talutrymmet och textrörligheten öka. Tyvärr visar 

undersökningar att en del elever inte är delaktiga i samtalen. Det visar sig dock att de 

lågpresterande eleverna var något mer aktiv i samtalen än vad de vanligtvis burkade vara 

under lektionerna (Hallesson 2015:114, 119, 120). 

 

4.3.4 Ömsesidig undervisning (RT) 

RT (Reciprocal teaching) koncentrerar sig på att förbättra elevers förmåga att förstå och tolka 

texter. Det sker genom utbyte i samtal mellan lärare och elever. Båda parter blir på så sätt 

meningsskapande aktörer i läsförståelsens utvecklingsprocess. Utgångspunkten är att 

läsförståelsen kan förbättras genom tre faktorer. Faktorerna är hur läsvänlig texten är för 

läsaren (andel bekanta ord), om texten är anpassad efter läsarens förmåga och tidigare 

kunskaper samt om läsaren har rätt strategier för att ta sig an texten (Palinscar & Brown 

1984:118, 120).  

 

Palinscar & Brown (1984) har undersökt vilka strategier som kännetecknar god läsförståelse. 

Fyra utmärkande strategier presenteras: sammanfatta, ifrågasätta, klargöra och förutspå texter. 

Strategierna kan vara användbara för nybörjarläsare då modellen har en vägledande 

diskussionsteknik för att utveckla lässtrategier och göra eleverna aktiva (Palinscar & Brown 

1984:120). Samtalen utgår från att tänka högt i dialog med varandra i klassrummet. Under 

träning på de fyra grundstrategierna presenterar och vägleder läraren sina elever för att de 

tillslut ska kunna behärska strategierna själva. Strategierna presenteras och bearbetas en i 

taget. När en strategi befäst går man vidare till nästa. Eleverna tränas i dialoger med varandra 

för att öka läsförståelsen men också för att skapa inre bilder, träna ords uppbyggnad, 

ifrågasätta egnas och andras värderingar samt förmågan att göra kopplingar till sig själv, 

andra texter och världen (Westlund 2009:75–79). 

 

Fördelar med RT som samtalsmodell visar sig genom att samtalsutrymmet för eleverna ökar. 

God vägledning av läraren behövs men allt eftersom elevernas kunskap gällande strategierna 

växer kan de behärska rollen som samtalsledare. I studier som genomförts har elevernas 

utveckling av modellens strategier till en början varit tveksamma. Läraren har då fått träda in 

och bistå med vägledning. Ju säkrare eleverna blev på strategierna desto mer aktiva blev de. 
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Även en förbättring av sammanfattningar med centrala resonemang kan utrönas (Reichenberg 

2006:222).  Strategin bidrar till att eleverna övervakar sin egen förståelse av en text. Både 

lärare och elev får möjlighet att se dels om eleven har förstått, dels vad den har förstått samt 

vad som återstår att förstå. Eleverna får öva sina metakognitiva förmågor och strategier, 

metakognition avser förmågan att fundera över sina egna tankeprocesser. I läsförståelse-

sammanhang kan detta kopplas till val av lässtrategianvändning. Vilket innebär att individen 

kan förändra sin tankeprocess när vald strategi inte fungerar (Strømsø 2008:38, Westlund 

2009: 128). Individen ska vara medveten om sin kompetens och vad den kan göra för att 

utveckla förmågan. Metakognitiv förmåga kopplas ofta samman med långtidsminne och 

korttidsminne. För att lagra information i långtidsminnet måste den passera korttidsminnet. 

Genom att knyta an till relevant bakgrundsinformation inom berört område kan man sortera in 

och lagra den i långtidsminnet för att sedan plocka fram vid behov (Bråten 2008:34, 37). 

4.3.5 Transaktionell strategiundervisning (TSI)  

Modellen TSI (Transactional Strategies Instruction) påminner mycket om RT då de har 

samma grundstrategier, men TSI är inte lika strikt utan tillämpas mer efter behov. Lärarens 

förhållningssätt till läsning utgör största skillnaden mellan modellerna. Det grundar sig på två 

principer, utbyte av strategier mellan elev och lärare och utbyte av meningsskapande mellan 

elev och lärare från en text. Lärarens uppgift är att lyssna och vägleda hur elever sätter ord på 

det lästa. Inget ska bedömas som rätt eller fel. Syftet är att eleverna ska få möjlighet att tänka 

högt när förståelseproblem uppstår för att vidare diskutera det med andra i klassrummet. På så 

sätt kan eleverna utveckla sina kunskaper (Westlund 2009:80, 81). 

 

Modellen har tre strategier som läraren kan använda för att vägleda eleverna: uppmuntra 

eleverna att inse vikten av att förstå de lästa, stimulera eleverna att hitta olika ledtrådar i 

texterna såsom teman, genrer eller budskap och använda sig av sin bakgrundskunskap för att 

hitta kopplingar till andra texter. Problem i en text kan lösas genom att eleverna sätter post-it 

lappar vid dem och sedan diskutera oklarheterna med varandra. Syftet med modellen är att 

eleverna ska dela med sig av sina kunskaper och okunskaper i dialog med varandra. 

Läsningen kräver aktivitet och delaktighet för att kunskapsutveckling ska vara möjlig. 

Strategin är en pågående process under hela läsåret och tillämpas som beskrivet ovan vid 

behov (Westlund 2009:81). 

 

4.3.6 Begreppsorienterad läsundervisning (CORI) 
CORI (Concept–Oriented Reading Instruction) är en modell som Guthrie, Wigfield & 

Perencvich (2004:ix–x) har arbetat fram genom att studera elever i årskurserna tre och fyra i 

USA. Länken mellan motivation och läsning studerades under fem år och visar sig vara av 

betydelse för elevers läsförståelse. Westlund (2009:83–85) menar att arbetssättet visar goda 

resultat där elever ofta är motiverade till sitt lärande. Modellen grundar sig på elevers 

naturliga nyfikenhet, framförallt inom naturvetenskapens ämnen. Här får eleven öva sin 

selektiva förmåga för att utröna det viktigaste i en text. Forskning visar att när eleven ta sig an 

texter i kombination av fakta och informationssökning bidrar det till ökad motivation som i 
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sin tur främjar läsförståelsen. Texterna bör vara inom rimliga ramar för att inte hämma 

elevens utveckling.  

 

Genom att göra eleven medveten om den viktiga länken som läsning utgör mellan nyfikenhet 

och kunskap avser modellen att motivera till kunskapsutveckling. Modellen beskrivs som 

passande från åtta års ålder och utgår från elevernas egna frågor. Fokus riktas på centrala 

begrepp inom ett forskningsområde och med hjälp av dessa ska eleven söka svar på sina 

frågor. Syftet med denna typ av arbete är att eleven ska utveckla sin metakognition och ställa 

frågor på olika nivåer. På lägre nivåer finns frågornas svar i texten men ju högre kompetens 

eleverna utvecklar desto svårare frågor kan de besvara. Frågor på högre nivå kräver mer 

tankearbete och svaren blir allt mer abstrakta (Westlund 2009:83–85). Guthrie (2004:13–16) 

beskriver att strategier som praktiseras i modellen är: aktivering av tidigare kunskaper, ställa 

frågor som kan resultera ledtrådar om texten innehåller relevant information och 

informationssökning baserade på begrepp som övergripande beskriver undersökningsområdet. 

Slutligen övas förmågan att göra relevanta sammanfattningar och plocka ur viktiga delar i en 

text. Genom textbaserad fakta kan sedan eleven skapa sig en bild av undersökningsområdet 

och formulera sitt arbete. Grafiska hjälpmedel såsom bilder, kartor, diagram och tabeller är 

tillåtet att använda i resultatet. Westlund (2009:84, 85) klarlägger att i informationssökningen 

ska eleverna vara aktiva och fundera på lämpliga strategier att ta till. Strategierna ska 

användas och diskuteras mellan elever för att få maximala kunskaper ska utvecklas.  

 

I en loggbok kan tankar skrivas ner för att slutligen sammanställa arbetet och därefter 

redovisa för sina klasskamrater. Kamraterna får i sin tur möjlighet att ställa frågor och 

utveckla sitt eget lärande. Eleven får ytterligare möjlighet att träna sig i att sätta ord på sitt 

arbete och motivera sina val (Westlund 2009:85). Gutheri (2004:17) redogör för att lärares 

vägledning mot begrepp som kan leda till värdefull kunskap är avgörande. Vidare lyfts 

motiverade elever som mycket positiv effekt av modellens användning. När elevernas 

nyfikenhet och intressen tas till vara kan studiemotivationen öka vilket också kan bidra till 

ökat läsintresset samt utvecklad läsförståelse. 

 

4.3.7 Sammanfattning om textsamtal    
Flera studier utförda i USA har visat att genom träning på strukturerade textsamtal kan 

passiva läsare bli aktiva läsare (Reichenberg 2006:221). Inga modeller kan lära läsare, oavsett 

ålder, samtala om texter på en dag. Det finns inte någon skriftlig manual som beskriver 

stegvis hur samtal ska genomföras för att nå ett fulländat resultat. Det är en process som 

endast kan utvecklas i dialoger med andra och genom övning. Däremot finns tips, råd och 

vägledning hur lärare kan föra dialoger med sina elever för att träna dem i att samtala om 

texter (Chambers 2011:128, 129).  

 

Samtal om texter kan vara mer eller mindre krävande för elever, därför måste samtalen kännas 

trygga. Elever ska i sitt berättande känna sig säkra att kamrater och lärare lyssnar och 

behandlar deras tankar och åsikter med respekt. Det ska tydligt framgå att allas att tankar och 

åsikter är värdefulla att lyssna på, då underlättar samtalen avsevärt (Chambers 2011:178). 
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Strømsø (2008:39, 40) belyser att textens struktur har betydelse för vilka strategier läsaren 

måste aktivera för att förstå innehållet. Hur texten är konstruerad och uppbyggd är avgörande 

för hur den framställs men också för hur läsaren kan sammanfatta och förstå innehållet. 

Därmed blir valet av text en viktig faktor att som lärare att förhålla sig till.  

 

4.4 Habitus betydelse för undervisningens struktur 
Lärarens roll kan vara komplex och Dysthe (1996:54, 55) anser att synen på lärarrollen har att 

göra med vilken elevsyn läraren har. Med utgångspunkt ur ett sociokulturellt perspektiv föds 

inte en lärare till en bra lärare utan är under ständig utveckling i sin yrkesroll. Utveckling kan 

inte ske utan lärande och lärande kan inte ske utan utveckling. Läraren ska ha en aktiv roll i 

inlärningsprocessen. Vygotskij ger läraren en central ställning i både sin egen utveckling av 

lärarrollen och elevernas utbildning. Frelin (2012:10, 126) har genom observationer och 

intervjuer undersökt ämnet professionellt relationsbyggande i förskola och skola. Hon 

försöker reda ut vad det är som gör att vissa lärare verkar lyckas nå alla elever genom att bara 

kliva in i ett klassrum. Läraryrket innebär att skapa relationer med ett syfte: att lära någon 

något och hjälpa denne att växa som individ. Genom kontinuerligt arbete med relationer till 

elever, kollegor och vårdnadshavare kan goda förutsättningar för lärandet skapas. Hon menar 

att man inte i det komplexa läraryrket får blanda ihop lärares personligheter med lärares 

professionalitet. Det är att osynliggöra de lärare som är professionella och skickliga på att 

skapa goda undervisningsrelationer. Alla kan utveckla goda relationer men de kommer inte 

gratis utan måste professionellt ständigt underhållas. Westlund (2009:7) redogör för att hon i 

sitt yrke som lärarutbildare träffar lärare med bred praktisk erfarenhet men tyvärr ibland 

sviktande teorikunskaper. Hon möter också lärare med lite praktisk erfarenhet och mycket 

goda teoretiska kunskaper. Dessa två komponenter bör kopplas samman för att uppnå en 

optimal utveckling inom undervisning i läsförståelse. 

 

När en lärare är ny får denne lägga ner mycket tid och fokusering på planering av sin 

undervisning medan en mer erfaren lärare inte behöver använda samma tid. Som erfaren 

lärare vet man många gånger vad som fungerar eller inte. Ju bredare habitus läraren har desto 

säkrare är denne i sin yrkesroll. Tidigare erfarenheter kan i stor utsträckning påverka lärares 

inställning och agerande i olika situationer. Lärare lär sig ständigt nya saker i relation till 

elever och i ett relationellt perspektiv kan man alltid ställa sig frågan: vem lär vem? (Frelin 

2012:17, 29, 111). Bråten (2008:17) lyfter att de språkliga färdigheter elever kommer med till 

skolan påverkar förutsättningarna för läsförståelse. Alla elever har olika förutsättningar vilket 

lärare bör vara medvetna om och ta med sig i sin planering av läsförståelseundervisning. För 

bästa utveckling bör undervisningen vara varierad och anpassad för varje individ. Fast 

(2008:53) beskriver att varje individs habitus är en produkt av tidigare generationers historia. 

Den är föränderlig och under ständig utveckling. Varje människas habitus är unikt.  
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5 Material och metod 
Här presenteras studiens material tillsammans med de metoder som används. Studiens 

primära material består av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. I analysen används 

fenomenografisk och komparativ analysmetod.  

 

5.1 Materialbeskrivning  
Materialet utgörs av ljudupptagningar och anteckningar från åtta intervjuer. Dator för 

anteckningar, hjälpmedel för inspelning av intervju. Intervjuguide och respondenternas 

medverkan är avgörande delar för att metoden ska vara möjlig att genomföra. Alla intervjuer 

genomför vi båda gemensamt på så vis har vi möjligheten att föra noggranna anteckningar, 

sköta inspelningar och komplettera varandra vid behov. Examensarbetet är en gemensam 

process, därför är vi båda med i alla moment för att säkerställa att vi delar samma upplevelser 

och inte går miste om värdefull information. 

 

5.2 Materialinsamlingsmetod 
Vi har valt en metod med kvalitativ inriktning som består av semistrukturerade intervjuer. 

Bryman (2014:412) menar att intervjuer av olika slag är vanligt förekommande metoder inom 

den kvalitativa forskningen. Den flexibilitet som arbetsformen erbjuder kan vara orsaken till 

frekvent användande. Lagerholm (2005:53) beskriver att en kvalitativ intervju kan ge djupare 

förståelse av ett ämne om frågorna är genomtänka och avvägda. Metoden är utförd på relativt 

få respondenter där flexibiliteten är stor och frågor av öppnare karaktär är tillåtet. 

 

Intervjuerna är semistrukturerade där djup i svaren är av relevans. Den semistrukturerade 

intervjuformen ger personen som intervjuas stor frihet att utforma svaren på sitt eget vis. 

Frågorna behöver inte komma i den ordningsföljd som planerats utan kan anpassas efter 

situationen. Alla frågor ska besvaras men behöver inte ske i specifik ordning (Bryman 

2011:415). Undersökningen riktar in sig på att utforska hur lärare använder sig av textsamtal 

för att utveckla läsförståelse i sin undervisning men även om deras habitus har inverkan på 

användningen. Intervjuerna kan liknas med vardagssamtal. Larsson (1986:24) beskriver att 

intervjumetoden kan utveckla förståelse för respondenternas inställning och uppfattning 

gällande forskningsområdet. 

 

5.3 Urval och genomförande 
Vi har valt att intervjua åtta verksamma lärare som arbetar i årskurserna F–3, både lärare med 

lång erfarenhet och relativt nyexaminerade. Hälften har lärarexamen före 1995 och hälften 

efter 2011. Urvalet sker av den anledningen att en ny läroplan infördes 2011 och baseras på 

respondenternas examensår.  Jämförelse mellan erfarna och nyexaminerade lärares inställning 

är av intresse för undersökningens resultat. Undersökningen är genomförd i en mindre 

kommun i Mellansverige. Antalet verksamma lärare med den utbildning vi eftersökte är 

begränsad. Vid utförligare efterforskning genom ett stort antal telefonkonversationer hittade 

vi tolv lämpliga kandidater varav nio tackade ja. Den nionde väljs dock bort då den tillfrågade 
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för närvarande undervisar i mellanstadiet och inte anses relevant för studiens syfte. 

Respondenter från fyra olika skolar deltar i studien.  

 

Efter att fått kontakt med de åtta tilltänkta respondenterna och klartecken att de vill medverka 

i undersökningen bokas en tid för intervju. Vi frågar var de känner sig mest bekväma att 

träffas. Störningsmoment är angeläget att minimera och om skolans lokaler används är det 

viktigt att se till att kollegor eller elever inte avbryter. Respondenterna och ljudupptagningen 

kan då störas och intervjun tappa huvudfokus. Används annan plats än skolan måste samma 

hänsynstagande tas eftersom likvärdiga förutsättningar för respondenterna måste ges.  

 

Förmågan att intervjua kan ses som ett hantverk och har inga tydliga, regelstyrda 

tillvägagångsätt. Konsten att lära sig intervjua utvecklas genom att intervjua (Kvale & 

Brinkmann 2014:33). Med hjälp av Brymans modell i nio steg kan en intervjuguide utformas. 

Modellen inleds med att ringa in ett forskningsområde och utmynnar i slutgiltig utformning 

av intervju (Bryman 2011:423). Vi följer dock stegen i den mån det går och börjar med att 

fördjupa oss i ämnet för att kunna avgränsa intervjuguiden mot specifika frågeställningar. 

Sedan utformar vi lämpliga intervjuteman och utifrån respondenternas svar bearbetas dessa.   

 

Innan vi färdigställer en slutgiltig utformning av en intervjuguide gör vi en pilotintervju där vi 

prövar våra frågor på lämplig kandidat. Bryman (2011:259) beskriver lämplig kandidat som 

en person med liknande erfarenheter som de tilltänka respondenterna. Personen som deltar i 

testintervjun ska inte ingå i den faktiska undersökningen. Pilotintervjun ger möjlighet att 

utveckla eller omformulera intervjufrågor vid behov (Bryman 2011:258, 259). Efter 

bearbetningen har ett välavvägt, slutgiltig intervjuunderlag utformats. Vi väljer att lämna 

punkten intervjuteman öppen för att möjligen kunna omformulera efter behov under 

analysens genomförande.  

 

Frågor kan ställas varierande i en kvalitativ metod (Bryman 2011:424). Genom att ställa 

frågor på ett varierande sätt kan svaren utrönas olika. För att få en konversationsliknande 

intervju väljer vi frågor som är av mestadels öppen form, det vill säga inga ja och nej frågor. 

Respondenterna får möjlighet att utveckla och förklara sina svar. Om intervjuerna görs i 

grupp kan respondenterna bli påverkade av varandras svar. Vi väljer därför att intervjua en 

person i taget, för att få endast enskilda erfarenheter och tankar som svar. 

 

Vi har även använt oss av Brymans (2011) checklista för kvalitativa intervjuer, för att 

säkerhetsställa att viktiga delar inte faller bort. Listan innehåller 15 punkter som bland annat 

innebär att den som intervjuar kontrollerar sina frågor. Hur är frågorna framställda gentemot 

syftet och hur framställer intervjuaren sig själv genom kläder, utstrålning och sättet att föra 

samtalen på? (Bryman 2011:445). Checklistan hjälper oss att genomföra en så professionell 

intervju som möjligt samt vägleder oss att undvika fallgropar. Under intervjuerna väljer vi att 

samarbeta. En av oss för dialogen med respondenten medan den andre för anteckningar. 

Givetvis hjälps vi åt, uppdelningen av uppgifterna skiftar. Vi gör även ljudupptagning av 

intervjuerna för att säkerhetsställa att ingen relevant information faller bort vid 

transkriberingen.  
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5.4 Bearbetning av material 
Efter intervjuerna sker transkribering genom komplettering från ljudinspelningarna om någon 

information inte hunnit antecknats. Har information av relevans inte hunnits med att 

antecknas kompletteras detta nu. Lagerholm (2005) förklarar att med transkribering menas det 

att ljudupptagningar antecknas noggrant i textform. Efter transkribering är det viktigt att ha 

kvar inspelningen för att ha möjlighet att gå tillbaka och lyssna om behovet finns. Ett samtal 

kan aldrig återges som det verkligen var i pappersform (Lagerholm 2005:34). Med detta i 

åtanke transkriberar vi endast de delar vi anser vara relevanta för vår undersökning. 

Christoffersen & Johannessen (2015:114) poängterar att det transkriberade materialet utgör 

grunden för analysen.  

 

5.5 Analysmetod  
Metoden ansluter till de allmänpedagogiska fenomenografiska teorierna, där respondenternas 

egna uppfattningar står i fokus (Larsson 1986:24, 25). Genom en kombination av analys-

verktyg från fenomenografin från Kvale & Brinkmann (2014), Patel & Davidson (2011) och 

Christoffersen & Johannessens (2015) försöker vi klargöra och utröna teman från 

respondenternas beskrivningar av textsamtal. Utvalda temana innan genomförda intervjuer är: 

hur används textsamtal, textsamtalets betydelse för läsförståelsen, fördelar med textsamtal, 

nackdelar med textsamtal och habitus betydelse för användning av textsamtal. Temana kan 

förändras beroende på vilket utfall intervjuerna får.  

5.5.1 Fenomenografisk och komparativ analys   

Vi använder till största del fenomenografisk analysmodell där vi stegvis utläser resultaten för 

att beskriva sammanhang och hur fenomenet beskrivs, men vi vill också göra vissa 

jämförelser. För att kunna utläsa skillnader mellan lärare, jämföra erfarenheter, utbildning och 

tankar använder vi oss delvis av en komparativ analysmodell. 

 

Fenomenografi är en kvalitativ analysmetod som syftar till att beskriva sammanhang eller 

fenomen där intresset riktar sig mot hur människan uppfattar ett visst fenomen eller företeelse. 

Huvudsyftet är inte att hitta sanna eller falska svar, utan skapa sig en bild av vad respondenten 

uppfattar och anser gällande undersökningsområdet. Inom fenomenografiska studier, med 

pedagogisk inriktning, kan tre förgreningar urskiljas; fackdidaktiska studier, 

allmänpedagogiska studier och studier av utbildningseffekter. Den allmänpedagogiska 

studieformen passar vår undersökning. Den inriktar sig på hur ett fenomen kan uppfattas ur 

exempelvis ett lärarperspektiv (Larsson 1986:12, 13, 16). Metoden ger möjlighet att beskriva 

människor och deras erfarenheter och uppfattningar av företeelser (Christoffersen & 

Johannessen 2015:113). Verksamma lärares uppfattningar och erfarenheter gällande 

textsamtal är vad vi vill undersöka.  

  

Komparativ analys beskrivs enklast som förståelse genom jämförelse. Olika svar jämförs med 

varandra för ökad insikt inom berört område. När jämförelser görs kan nya tankebanor väckas 
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och nya förklaringar upptäckas (Denk 2002:7, 114). När en multipel undersökning genomförs 

kan en komparativ design vara till nytta då fler svar kan jämföras med varandra. Med multipel 

studie menas en undersökning där fler än ett undersökningsobjekt deltar, vilket ökar mängden 

empiri för analysunderlaget (Bryman 2011:82). Den komparativa modellen används för att vi 

vill se om det är någon skillnad i uppfattning och inställning till textsamtal beroende på när 

respondenterna tog sin examen.   

 

Vi har utarbetat en analysmetod utifrån författarna Patel & Davidson, (2011:33) Kvale & 

Brinkmann (2014:44, 45) och Christoffersen & Johannessen (2015:115–121) fenomeno-

grafiska analysmodeller som alla sker i fyra liknande steg: bekanta sig med data och etablera 

helhetsintryck, uppmärksamma likheter och skillnader i intervjuerna, tematisera/kategorisera 

uppfattningar och slutligen studera den underliggande strukturen i kategorisystemet. Det 

tredje steget i vår analysmodell har inslag av komparativ analys. 

 

1. Vi börjar med att bekanta oss med materialet och etablera ett helhetsintryck. 

Fördjupning av materialet genom transkribering av varje intervju sker, där etiska 

aspekter som ålder, kön, verksamma år som lärare sammanställs. Respondenterna 

anonymiseras med hjälp av figurerade namn, korta namn väljs för att underlätta 

skrivprocessen.  

2. Uppmärksamma likheter och skillnader i intervjuerna. Jämförande analys (komparativ 

analys) sker då vi vill utröna om yrkeserfarenhet och utbildning är av betydelse för 

användningen av undersökningsområdet.  

3. I det här steget tematiserar vi respondenternas uppfattningar och erfarenheter efter 

tilltänkta teman: hur textsamtal används, textsamtalets betydelse för läsförståelsen ur 

en lärares synpunkt, fördelar med textsamtal, nackdelar med textsamtal och habitus 

betydelse för användning av textsamtal. Överstrykningspennor kommer användas för 

att systematiskt markera vad som hör till vilket tema. Varje tema får en varsin färg 

vilket underlättar när vi undersöker svaren. Detta blir vår kodning (se bilaga B) och 

görs för att ge en överblick av intervjuerna vilket underlättar i senare steg (för 

jämförelse och hypotesprövningar) Värdefulla stycken ur intervjuunderlagen kan tas 

fram, meningar som tydliggör och beskriver övergripande står i fokus.  

4. Studera den underliggande strukturen i kategorisystemet. Efter att ha utrönt teman kan 

vi kategorisera, sammanställa och namnge slutgiltiga resultatrubriker. Resultatet 

presenteras sedan i textform under rubriker baserade på intervjuguidens 

frågeställningar. Det finns möjlighet att omformulera rubrik beroende på vilket utfall 

resultatet har. 

 

5.6 Metodreflektion 
Allmänna målet med all forskning är att försöka förstå vår omvärld bättre men som 

undersökande student måste du ställa dig frågan vad som är praktiskt genomförbart 

(Lagerholm 2005:8). Valet av semistrukturerade intervjuer för med sig både fördelar och 
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nackdelar men anses av oss vara väl fungerande för undersökningens syfte. Hänsynstagande 

till vilka kritiska aspekter som finns att förhålla sig till vid användning av ett semistrukturerat 

tillvägagångssätt beaktas. Avslutningsvis lyfts fördelar av metoden fram. 

 

En risk med metoden kan vara att en oerfaren forskare kan börja i fel ände vid utförandet och 

inser vid analysstadiet att arbetet inte ger någon utdelning, bara allmänna åsikter och 

fördomar istället för värdefull information (Kvale & Brinkmann 2014:31). Hänsyn till dessa 

aspekter har tagits och noggrant övervägts. I förväg har intervjuguides frågor grundligt 

utarbetats, likaså analysmetoden. Detta för att vi söker djup i våra svar vilket är en av 

kvalitativa undersökningens fördelar.   

 

De tekniska hjälpmedlen för inspelningen kan också vara en farhåga om de krånglar. Viktigt 

är att alltid kolla sin utrustning innan intervjuerna görs för att en transkribering ska vara 

möjlig (Lagerholm 2005:32–34). Detta är något vi i förväg noggrant prövar så ingen 

information riskeras falla bort på grund av teknikstrul. Patel & Davidson (2011:87) menar att 

ännu en kritisk aspekt i intervjuer som spelas in är att respondenten kan påverkas av 

ljudinspelningen. Många respondenter fortsätter tala ut då inspelningen stängs av. Detta kan 

vara effekten av att respondenterna vill ge korrekta svar istället för sanningsenliga. 

Frågeställningens form är därför avgörande för hur utfallet blir och stor vikt läggs därför på 

formulering av frågor och en avslappnad miljö vid intervjumomentet. Lagerholm (2005:29) 

påpekar även att en risk med metoden är att intervjun kan ta oplanerade vändningar och glida 

in på sidospår och det är därför relevant att ha styrandefrågor förberedda om respondenterna 

glider ifrån undersökningsområdet.  

 

Tid är en kritisk aspekt som bör lyftas fram. Lagerholm (2005:34) poängterar att några 

minuters samtal kan ta flera dagar att transkribera. Åtgång av tid och att vara i 

beroendeställning kan ses som nackdelar i processen. Tidsåtgång gäller främst efterföljande 

moment då materialet ska avkodas, kategoriseras, analyseras, diskuteras och dokumenteras. 

Vi som ansvarar för intervjun är i beroendeställning av att respondenten håller sig till tid och 

plats. 

 

En medvetenhet om att resultatet förmodligen ser annorlunda ut om vi använt oss av andra 

respondenter på en annan ort finns. Förutsättningar och tillgångar kan vara varierande från 

person till person och påverkas av arbetsplatsens förutsättningar. Vi är också medvetna om att 

resultatet omedvetet kan styras av våra värderingar och kunskaper. Det tas i beaktning och vi 

som skribenter försöker hålla en så neutral position som möjligt i vår tolkning och endast 

återge respondenternas svar.  

  

Främsta fördelen vi ser med metoden är djupet som svaren från respondenterna kan erbjuda 

oss. Här finns utrymme för flexibilitet och följsamhet, när respondenterna har möjlighet att 

utveckla och förklara sina svar genom öppna frågor. Målbilden är samtalsliknande intervjuer 

där möjlighet att ställa följdfrågor finns. Vår förhoppning är att detta ska ge djupare insikt och 

förståelse gällande hur textsamtal används, om respondenterna anser att det främjar 
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läsförståelsen och hur habitus kan påverka användningen. Vår slutsats är därmed att detta är 

en välanpassad metod för den här typen av undersökning.  

 

5.7 Etiska aspekter  
När en undersökning genomförs finns forskningsetiska principer att förhålla sig till. Dessa 

principer omfattar alla som utför en undersökning där man på något vis arbetar med 

människor (Rienecker & Stray Jörgensen 2014:201). Vetenskapsrådet (2002:5) rubricerar 

forskning som nödvändigt och något viktigt för både samhällets och individens utveckling. 

Vidare beskrivs att forskningen ska riktas in på väsentliga frågor och hålla hög kvalité. Det 

benämns som Forskningskravet och innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas 

och metoder förbättras.  

 

Individskyddskravet finns till för att skydda individer som deltar i undersökningar. Deltagare 

får inte utsättas för skada, kränkningar eller förödmjukelse eller riskera att känna sig utnyttjad 

eller exponerad på ett obehagligt vis (Vetenskapsrådet 2002:5 och Rienecker & Stray 

Jörgensen 2014:201). Den här undersökningen utgår från Vetenskapsrådets fyra 

forskningsetiska principer för Individskyddskravet: Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:7–14).  

 

För att tillämpa kraven frågar vi i god tid tolv tilltänkta respondenter om de är intresserade av 

att vara med i undersökningen. Respondenterna får själva bestämma om, var och när vi ska 

träffas. Vi anser att det ska vara smidigt och enkelt för dem. Vi informerar om varför vi vill 

intervjua dem, hur det kommer gå till och att intervjun kommer spelas in. Vi väljer att inte 

skriva ut respondenternas riktiga namn då vi anser att det inte är av relevans för vår 

undersökning. Detta med hänsyn till ovanstående krav. Det kan underlätta för respondenterna 

att vara anonyma i sina svar. Vår förhoppning är att de då ska ge så sanningsenliga svar som 

möjligt i stället för det de tror vi vill höra. 
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6 Resultat 
Här presenteras resultaten av respondenternas svar i intervjuerna. Respondenterna är anonyma 

och namnen är fingerade. Rubrikerna under resultatkapitlet är de temarubriker som fastställts 

vid analysarbetet.  

 

6.1 Respondenter 
I tabellen nedan presenteras respondenterna med fingerande namn. Ålder, utbildning, 

examensår, antal verksamma år i yrket och vart de arbetar idag beskrivs kort.  

 

Tabell 1. Respondenter 

Namn Ålder Utbildning Verksamma år i yrket 

Ada 64 år Lågstadielärare 1–3. 

Examen 1974. 

43 år 

Arbetar idag i en årskurs 2 

Lisa 60 år Förskolellärarutbildning   

Examen 1983 

34 år 

Arbetar idag i förskoleklass. 

Liv 58 år Förskollärarutbildning 

Examen 1979  

18 år 

Arbetar idag i en årskurs 1 

Mia 54 år Lågstadielärarutbildningen 1–3.  

Examen 1984 

33 år   

Arbetar idag som specialpedagog  

Moa 45 år Grundlärare F–3.  

Examen 2016 

1 termin  

Arbetar idag i en årskurs 1 

Eva 34 år Grundlärare F–3.  

Examen 2016 

6 år 

Arbetar idag i en årskurs 3 

Ann 30 år Lärare för yngre åldrar F–6.  

Examen 2011 

1 termin 

Arbetar idag i en årskurs 1 

Pia 28 år Lärare för yngre åldrar F–6.  

Examen 2014  

2 år  

Arbetar idag i en årskurs 2 

 

Respondenterna agerar olika under intervjuerna. En del är avslappnade och öppna och några 

är mer tillbakahållna i början. Under intervjuernas gång har dock alla ändå slappnat av, visat 

en vilja och ett engagemang att delge sina erfarenheter och kunskaper. Intervjuerna har tagit 

plats på respondenternas arbetsplats eller hemma hos någon av oss. Under några tillfällen har 

intervjuerna avbrutits av kollegor, elever och lokalvårdare då rummen har varit tillgänglig för 

flera. Tidsåtgång för varje intervju har varit mellan 30–60 minuter.  

 

6.2 Hur används textsamtal? 
Gemensamt är att textsamtal används i alla respondenters undervisning, mer eller mindre 

medvetet. Några upplevs säkra på sin sak och kommer med olika förslag på textsamtal direkt 

medan andra behöver mer betänketid. Alla lyfter att de använder högläsning i klassrummet för 

att en gemensam utgångspunkt att samtala om ska bli möjlig. Ofta är det högläsning från en 
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bok men det kan också vara kortare texter. Under högläsningen förs dialoger lärare och elever 

emellan, där läraren ställer frågor om texten. Eleverna tränar på att reflektera, förutspå vad 

som ska hända, sammanfatta och själva ställa frågor till texten. Respondenterna är eniga om 

att högläsning i kombination med samtal skapar möjligheter för eleverna att reflektera över 

vad de hört och vad texten egentligen handlar om. Det finns olika sätt att komplettera och 

arbeta med högläsning vilket Ann och Lisa tar upp.  

 

Film tycker jag är ett bra komplement till högläsning, vi samtalar om dem oftast. Fast 

ibland tycker jag det är viktigt att bara få titta eller lyssna utan att behöva stanna upp och 

analysera allt. Högläsning är något som alla utbildningar jag fått uppmuntrat till detta för 

att man hinner inte läsa den mängd man behöver för att bli en van läsare i skolan (Ann 

2017).  

 

Jag tycker att det ska vara mycket högläsning i skolan där läraren inte visar bilder. 

Eleverna har dålig fantasi, de måste få lära sig att inte se bilder, utan skapa egna inre 

bilder. Det är viktigt att lära hjärnan att arbeta. Vissa kan inte använda inre bilder utan 

blir bara matat med data, film eller plattan. Fantasi är så viktigt att bevara. Att skapa inre 

bilder tycker jag är en del i läsförståelsen (Lisa 2017).  

 

Både Ann och Lisa lyfter högläsning som något bra och väsentligt i undervisningen. De 

menar att det kan bidra till gemensamma yttre och inre bilder. Yttre bilder kan vara film som 

Ann beskriver men också böcker med bilder. Inre bilder är de som individen målar upp i sin 

tanke. Med yttre bilder finns möjlighet till en gemensam utgångspunkt för samtal. Åsikterna 

skiljer sig dock om att visa bilder eller inte för eleverna. Lisa menar att eleverna idag har dålig 

fantasi och måste öva på att skapa inre bilder. Det handlar om att utmana eleverna för att de 

ska få möjlighet att utvecklas. Ann i sin tur lyfter att det kan vara bra att skolan ibland blir 

kravlös, allt behöver inte analyseras jämt. Vissa dagar behöver eleverna få möjlighet att 

slappna av. 

 

Moa låter sina elever själva välja böcker då de besöker biblioteket. Hon anser att om eleverna 

får välja efter sitt intresse blir läsningen lustfylld. Även om boken är för svår kan den generera 

till vidare läsning och ökat ordförråd. ”Eleven kanske inte kan läsa alla meningar men klarar 

av några. Att sedan samtala om dessa kan generera till vidare läsning” (Moa 2017). För att bli 

en god läsare bör du läsa och för att stärka motivationen anser Moa att man bör utgå från 

elevens intressen. Liv (2017) har liknande resonemang när hon poängterar att ”utgår man från 

elevernas intressen motiveras de till sitt lärande”. Hon menar ändå att det ibland kan vara 

nyttigt att frångå denna princip. Arbete med olika typer av genre, oavsett elevernas intressen 

är också utvecklande för läsförståelsen. De måste få möta olika texttyper, undervisningen 

måste på något sätt förankras i läroplanen.  Liv och Moa menar att det är bra om läraren är 

insatt i elevers vardag, samtalen blir ofta bättre om elevernas intresse finns med. Dialogerna 

utspelar sig mer lättsamt och eleverna får känna sig delaktiga.  

 

Mia lägger vikt vid att en lyckad modell för en grupp inte behöver vara det för en annan 

grupp. En och samma modell behöver nödvändigtvis inte fungera i alla elevgrupper. 

Undervisningen är situationsbunden vilket medför att det är viktigt för läraren att inte låsa sig 

vid endast ett sätt. Allt är beroende på vilka elever läraren har, det som känns bra för läraren 
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att använda i sin undervisning men också det som är forskat och beprövat. Det bygger 

grunden för goda samtal. Eva och Ann belyser även de att det är betydelsefullt för läraren att 

hålla sig till beprövade metoder och forskning. Det är viktigt att stå upp för sitt val av 

undervisningsform. Eva (2017) poängterar ”du ska alltid, som lärare, kunna motivera dina val 

av undervisning. Varför gör jag det här med mina elever?” Genom att vara insatt i forskning 

kan det underlätta arbetssituationen. Liv stärker Evas uppmaning genom att belysa med 

övertygelse:  

 

Som lärare måste man vara stark och att ha yrkesstolthet! Det är viktigt att stå på sig och 

kunna försvara sin undervisning. Det är både viktigt för mig som lärare men också för 

eleverna. Kan jag som lärare stå på mig av undervisningsval och tror på det jag gör 

kommer även en tillit från eleverna. Tillit är A och O i samtal, känner sig eleverna inte 

trygga i situationen kan dialoger vara svåra att föra (Liv 2017). 

 

Liv betonar vikten av ett tryggt klassrum, om eleverna känner sig bekväma i 

samtalssituationer kommer dialogerna naturligt. Lärare måste tydliggöra vad som är rätt och 

fel sätt vid samtal för att inte någon elev ska känna sig illa till mods eller utpekad. Till en 

början måste eleverna få handledning i samtalsteknik för att så småningom klara av att föra 

dialoger med varandra på egenhand. Eleverna ska förberedas inför framtiden och samhällets 

krav med demokratisk inriktning. Medan Liv betonar vikten av ett tryggt klassrum menar Pia 

att hur läraren ställer sina frågor är lika viktigt. Pia använder sig av Chambers Jag–undrar 

frågor när hon samtalar med sina elever i undervisningen. Där försöker hon minimera varför-

frågorna eftersom vinster kan utmärkas med att fråga Jag–undrar istället för varför. Eleverna 

får chans att tänka och träna på att sätta ord på sina tankar genom en mindre utpekande 

frågeställningsform. 

 

 

6.3 Modeller för textsamtal   
Respondenterna ger förslag på olika modeller som kan användas i undervisningen. 

Modellerna är något de själva arbetar utifrån för att skapa ett dialogiskt klassrum. Dock 

poängterar de flesta att det aldrig endast finns ett sätt att arbeta med texter. Läraren måste hitta 

”sin grej” som fungerar både för eleverna men också för sig själv.  

 

6.3.1 Cirkelmodellen 

Eva arbetar efter cirkelmodellen, en modell som Paulin Gibbons konstruerat. Eleverna arbetar 

tillsammans med lärare stegvis med olika genrer. Först arbetar man med en genre tills den är 

befäst och därefter presenteras nästa genre. Detta för att eleverna ska lära sig att det finns 

olika typiska drag och strukturer i de olika texterna. Genom att arbeta med olika genrer 

samtidigt kan eleverna skapa en bredare förståelse av att texter har olika uppbyggnad 

beroende på genre. I Evas klass arbetade eleverna med genrerna saga och fakta. Hon menar 

att: 
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Strukturella skillnader kan vara svåra att urskilja, speciellt i en årskurs 1 som jag arbetar 

med. Därför kan det vara bra att ta genrer som har mer markanta skillnader när man 

kommer till ”jämförelsedelen” av genrer. I min klass arbetar vi nu med sagor och 

faktatexter. Samtal mellan lärare/elev och elev/elev är en naturlig del under 

cirkelmodellens arbetsgång (Eva 2017).  

 

Det kan vara bra att arbeta med två genrer som har tydliga skillnader för att underlätta 

för eleverna, i detta fall saga och faktatext, skillnaderna blir då tydligare. Hon upplever 

att eleverna inte är bekant med samtal som undervisningsform Trots att samtal är en 

naturlig del för modellen menar Eva att de till en början ofta blir lärarstyrda eftersom 

eleverna kan vara ovana vid samtalssituationer. När eleverna lär sig hur modellen 

fungerar blir samtalen allt mer naturliga. Hon betonar att samtalen fungerar bäst i 

mindre grupper och att hon föredrar att arbeta på det sättet. I stora grupper blir det svårt 

att ge alla lika mycket utrymme att delge sina tankar och idéer.  

 

6.3.2 En läsande klass – Läsfixarna   

Ann och Ada arbetar till stor del utifrån modellen Läsfixarna som de beskriver har sitt 

ursprung i En läsande klass. Eleverna möter spågumman (som förutspår vad som ska hända), 

konstnären (målar upp inre bilder), detektiven (reder ut oklarheter), reportern (ställer frågor 

till texten på tre nivåer, på raderna, mellan raderna och bortom raderna) och cowboyen 

(fångar in det viktigaste i texten och sammanfattar). Stegvis arbetar klassen med 

karaktärerna/strategierna för att eleverna så småningom ska behärska dem själva. Målet är att 

strategierna slutligen ska användas självständigt, som ett verktyg vid läsning.  

 

Till en början arbetar man ofta med detta i helklass där det är vanligt att läraren läser högt 

och att man sedan använder sig gemensamt av en strategi. Texten skrivs då ut så eleverna 

har den framför sig alternativ att läraren tar upp den på storbild i klassrummet så alla kan 

se och följa med. Genom att aktivera både syn och hörsel kan fler elever nås. Man kan 

både samtala och skriva om dessa strategier, till en början blir det ofta samtal (Ann 2017). 

 

Respondenterna har delade meningar om modellen. Ann och Ada anser att det är ett 

fungerande koncept och menar att eleverna får med sig värdefulla strategier på ett lekfullt och 

elevnära tillvägagångssätt. Men den nyexaminerade Eva ställer sig kritiskt till modellen och 

anser att det har förstört en hel generation läsare. Genom att inte använda ett korrekt 

fackspråk menar hon att elever förs bakom ljuset. Sammanfattning ska heta sammanfattning 

och att använda ordet cowboy för detta uttrycker hon som helt galet. ”Jag anser att ett korrekt 

fackspråk ska användas från start det gynnar eleverna i slutändan, påhittade ord förvirrar bara 

eleverna” (Eva 2017). Därför väljer hon bort modellen i sin undervisning.  

 

6.3.3 Bokstavslandet 

Bokstavslandet är ett nytt grundläromedel för årskurs F–3 som Ulf Stark skrivit fristående 

berättelser till. Eleverna får arbeta utifrån läroböcker och även digitalt material där olika typer 
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av genrer, läsförståelse, återberättande och ordkunskaps tränas. Allt undervisningsmaterial 

utgår från Lgr11.  

 

Enligt Eva visar det sig vara ett vinnande koncept för elevernas utveckling. Hon tror att det 

bottnar i att eleverna kan känna igen sig i de olika karaktärerna. I de tillhörande korta 

filmsekvenserna, om cirka 15 minuter, får eleverna möta en karaktär som inte kan läsa. Här 

belyser man vikten av att behärska läsning genom konkreta exempel. Exempelvis en bild på 

en guldtacka och en bild på en gurka. Ovanför gurkan står det guld, ovanför guldtackan står 

det gurka. Den som inte kan läsa får gurka istället för guld. Eva tror att Bokstavslandet kan 

vara en lösning för resursproblem eftersom alla får en gemensam utgångspunkt att samtala 

och lära av. Hon tycks se att arbetssättet är populärt bland eleverna och tror att det beror på att 

det blir varierad repetition utan tjat och att inlärningen blir lustfylld och fri från stress.  

 

6.3.4 EPA  

Ann arbetar även med ”EPA” (enskilt, par, alla) som är en samtalsform som startar med att 

eleverna först får fundera enskilt över en text eller fråga, sedan diskuteras det i par och 

slutligen lyfts det i helklass. Denna metod för diskussioner lyfter både Ann och Lisa som 

något positivt. Det respondenterna vill åstadkomma är att ge alla elever möjlighet att hinna 

fundera över en fråga och ge eleverna mer tid av talutrymmet.  

 

Jag vill komma bort från att den som räcker upp handen först får svara, vissa kanske inte 

ens hunnit börja fundera. Det blir på så vis mer tid till eleverna och läraren tar inte upp 

majoriteten av talutrymmet. Det är lite så jag vill ha det och detta kan ju användas i alla 

ämnen. Man kanske inte alltid får med alla, men betydligt fler, än om en elev bara får 

svara. Det kändes som att alla i min klass vågade svara, även om det ibland blir "goddag 

yxskaft" men ingen skrattar (Ann 2017). 

 

Vissa elever kan behöva längre tid på sig att fundera på vad de vill svara, vilket de måste få 

möjlighet till. Nya tankar kan utvecklas i parsamtal och samtal i större grupper. Här kommer 

lärarna även åt problemet med hur samtalstiden fördelas i klassrummet. Alla tillfrågade 

respondenter känner till studier som visar att läraren ofta har stor del av samtalstiden. EPA 

kan vara ett sätt att omfördela samtalstid i klassrummet menar Ann och Lisa som använder 

modellen.  

 

6.3.5 Sokratiska samtal 

Sokratiska samtal är en samtalsform som Pia, Lisa, Mia och Liv använder och menar att de 

med fördel sker i mindre grupper (cirka fem till nio elever). En text läses högt i klassen två till 

tre gånger vid olika lektionstillfällen för att få en gemensam utgångspunkt för samtal. Sedan 

samtalar eleverna om texten. Läraren börjar med att ställa en inledande fråga som alla måste 

svara på. Sedan ställer läraren frågor där eleverna inte är tvungna att svara, det är då tillåtet att 

säga pass. Samtalen kan också utgå från bilder, filmer eller vardagsnära problem. Huvudsyftet 

är att få igång samtal och kunna hålla sig till ämnet eller området. Pia och Mia understryker 
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att om samtalen hamnar på sidospår har läraren ansvar att tvärt avbryta för att ta upp 

samtalsämnet vid ett senare tillfälle. Avbrottet ska inte på något sätt motiveras eller 

skuldbelägga eleverna utan sker som en naturlig del i samtalsformen.  

 

Pia tycker det är positivt att ”Eleverna får träna på att sätta ord på sina tankar samt utveckla 

sina tankebanor i dialog med andra” (Pia 2017). I Sokratiska samtal finns regler att förhålla 

sig till som deltagare, här måste eleverna lyssna på varandra, det finns inga rätt eller fel. 

Skratt, fnysningar eller andra gester som kan upplevas negativa är bannlysta och eleverna har 

rätt att ändra sin åsikt under samtalets gång. Varje samtal har ett övergripande gruppmål som 

utgår ifrån reglerna för Sokratiska samtalen. Till en början kan läraren behöva dela ordet 

mellan eleverna men målet är att eleverna ska bli mer självständiga och klara av turtagning 

som ingår i samtalen. Läraren ska då kunna ta ett steg tillbaka och ge eleverna möjlighet att 

styra samtalet. Elever kan också sitta med som observatörer under denna samtalsform och 

anteckna. Observatörerna ges sedan möjlighet att i slutet komma in och sammanfatta eller 

delge sin åsikt.  

 

6.3.6 Tänk till modellen 

Tänk till är små texter Moa brukar läsa för eleverna. Efter varje text kommer frågor om texten 

för att få igång elevernas tankar och fantasi. En text kan bestå av bara tre meningar 

exempelvis: Kalle och jag brukar leka. Vi klättrar i träd eller leker med våra bilar. Kalle är 

min allra bästa kompis. Efterföljande frågor kan då vara: Vem är jag? Hur vet du det? Hur 

gamla är jag och Kalle och hur vet du det? Moa menar:  

 

Detta är ju kanske inte läsförståelse utan ”hörförståelse”. Till en början var samtalen korta 

och svåra. Nu kan åtta till nio stycken elever sitta tillsammans och diskutera. Grupperna 

får inte vara för stora då vågar inte alla prata. Ibland vill eleverna inte tala och alla kan 

ibland tycka lika men med träning och erfarenhet vågar de flesta öppna upp sig. I mindre 

grupper vågar alla prata, ibland vill eleverna inte eller så vill de fundera en stund till, det 

är okej. (Moa 2017) 

  

Moa tar upp hörförståelse som en viktig länk för samtal. Om eleverna inte kan förstå eller ta 

till sig det de lyssnat till begränsas möjligheten till samtal. Vilket kan resultera i att dialogerna 

blir svåra att föra mellan varandra. Hon anser att genom arbetssättet får eleverna träna på att 

fundera över det som inte står på raderna och motivera varför de tror som de gör. Vad bygger 

de sina antagande på? Hur tänker klasskamraterna? Eleverna får träna på att sätta ord på sina 

tankar vilket Moa belyser är en viktig del i läsförståelse och kommunikationsprocesser.  

 

6.3.7 Samtal om vardagsting  

Samtal om vardagsting är något som Ada, Liv och Eva använder sig av. De använder inte den 

som en modell utan mer som ett arbetssätt för att främja samtal, framförallt ordförråd. De ser 

vinster med arbetssättet då ordförrådet och möjlighet till diskussioner med varandra ökar. 
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Många gånger tror man, som lärare, att ordet slev ska vara självklart för alla men så är det 

inte. Många vet vad den används till men inte vad den heter. Jag tycker det är ett bra sätt 

att öva och utveckla sina ordkunskaper samt förståelse av dem (Ada 2017). 

 

Ofta förvarar lärarna vardagsnära bilder eller föremål i en påse kopplat till den bokstav eller 

det tema som arbetas med för tillfället. Genom att diskutera exempelvis köksredskap breddas 

undervisningen och beskrivs som nyttiga främst för elever som har svenska som andra språk. 

Alla vet inte vad en potatisskalare är och detta kan leda till intressanta diskussioner. Liv låter 

eleverna få styra samtalen om vardagliga ting: ”Varje morgonsamling låter jag eleverna tala i 

15 minuter. Ibland använder jag mig utav en prat-sten för att det ska bli tydligt vems tur det är 

att få berätta någonting” (Liv 2017). Prat-stenen fungerar som en turtagningssymbol och gör 

det tydligt för eleverna att endast den som har stenen i sin hand får prata. Modellen användas 

på olika sätt för olika syften. Gemensam syn för modellen är att de tillfrågade lärarna ser 

vinster genom att elevernas ordförråd och samtalstid ökar.  

 

6.4 Läslyftets inverkan på undervisningen  
Läslyftet är en satsning från statlig nivå som alla respondenter arbetar eller har arbetat mer 

eller mindre med. Några har positiva erfarenheter från satsningen medan några få anser att det 

tar för mycket tid och energi från den vanliga undervisningen. Mia beskriver Läslyftet och hur 

hennes skola arbetar utifrån satsningen:  

 

Läslyftet är en satsning från statlig nivå. Första året Läslyftet pågick kunde bidrag sökas 

från staten vilket ett flertal skolor gjorde. Här fick representanter från skolan ta del av 

fortbildningar. Kunskapen delades vidare med kollegor genom regelbundna träffar varje 

vecka. Under träffarna ingick vetenskapliga texter gällande olika strategier, lektioner som 

planerades gemensamt men också analyserades, diskuterades och utvärderades 

gemensamt. Vi har fortsatt att använda denna modell och arbetar fortfarande på samma 

sätt fast vi inte längre får bidrag (Mia 2017) 

 

De arbetar fortfarande på detta sätt för att främja läsförståelsen hos sina elever. Här finns 

tillfälle att diskutera det som inte fungerat men även att dela med sig av vinnande koncept till 

sina kollegor. Lisa markerar att ”det är superbra att det kommer nya saker då man arbetat 

länge. Det är dock otroligt viktigt att det finns någon drivande i processen så det måste bli 

ordentligt. Ska man göra allt själv blir det tungrott.” Moa upplever dock en stress över 

arbetssättet och menar att:  

 

Jag anser att vi läser på för kort tid och det hämmar vår utveckling. Det blir bara göra 

utan att hinna reflektera och jag tycker inte det blir så bra som det faktiskt skulle kunna 

vara. Man hinner inte ta in, genomföra, reflektera, utveckla och göra om. Det ger ju saker 

men inte lika mycket som det skulle kunna göra (Moa 2017).  

 

Både fördelar och nackdelar urskiljs i respondenternas åsikter gällande Läslyftet. 

Nackdelarna tycks vara främst tid. Mia och Lisa anser sig fått tillräckligt med tid för att 

använda modellen på ett utvecklande plan. Moa däremot uttrycker att tidsramen varit 

för snäv och att upplägget inte blir så effektivt som det skulle kunna vara. En tydlig 
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organisation och handledning tycks vara en grundläggande faktor för att arbetssättet ska 

leda till utveckling.  

 

 

6.5 Textsamtalets betydelse för läsförståelse ur lärarperspektiv 
Eva lyfter att textsamtal är läsförståelse, kan eleven inte beskriva det hon läst förstår hon inte 

det lästa. Många andra respondenter instämmer med det Eva sagt och menar att samtala om 

det individen läst, hört eller sett är grundläggande för bedömning av läsförståelse. När elever 

kan återberätta och sätta ord på tankar utifrån en text har de en god läsförståelse. Lisa belyser 

att samtal som arbetsform är viktig att bedriva i all undervisning. Alla ämnen har sina egna 

kontextbundna begrepp som bör användas i sina respektive sammanhang för optimal 

förståelse och utveckling. Att arbeta både vertikalt och horisontellt, det vill säga både på 

bredden och djupet är viktigt för att utveckla läsförståelsen.  

 

Ann anser att språk ger makt och många av respondenterna menar att läsförståelse blir en 

nyckel till vidare kunskapsutveckling i alla ämnen. Människan är beroende av språket, utan 

goda kunskaper kan ett utanförskap från samhället lätt inträffa. I det informationsflöde som 

råder idag krävs att du kan avgöra vad som är relevant och trovärdig information. Detta 

kopplar flertalet respondenter till källkritik. Läsförståelsen bör aktivt arbetas med så tidigt 

som möjligt i elevers utbildning, gärna redan från förskoleålder. Anledning till en tidig start är 

att kunskapskraven höjs efter årskurs tre och i de högre årskurserna hinner lärarna sällan 

avsätta lika mycket tid för de grundläggande språkkunskaperna. Om eleven inte får dessa 

kunskaper med sig från start försvåras resten av skolgången. Informationsflödet ökar med 

stigande ålder och kunskap hämtas allt mer från textbaserade källor där eleven behöver ha 

lässtrategier för att kunna tillägna sig kunskaper. Respondenterna poängterar att språket är 

den mest grundläggande byggstenen inom skolan och samhället. Samtal och läsförståelse är 

sammanlänkade anser samtliga respondenter, alla har minst en modell som de aktivt arbetar 

med. 

 

6.6 Fördelar och nackdelar med textsamtal 
Respondenterna är överens om att samtal är en nödvändig undervisningsform och lyfter att 

det är ett bra verktyg för att utveckla eleverna, framförallt i läsförståelsen. Samtal ger vinster 

inom alla ämnen, inte bara i svenska. Problemlösning i matematik är något alla lyfter, utan 

språkkunskaper kan eleverna inte lösa matteproblemen, liksom andra ämnen som att förstå 

kemins faktatexter. 

  

Samtalen ger utrymme för diskussioner som kan leda till djupare förståelse för den lästa 

texten. I samspel med varandra kan eleverna utveckla sina kunnigheter, sätta ord på tankar 

och få nya kunskaper från sina kamrater. Textsamtal kan vidga individens perspektiv. Lisa, 

Liv och Ada framhåller att samtal ibland kan bli problematiskt för de nyanlända eleverna. De 

har ett mindre ordförråd och ibland skev begreppsförståelse. ”Tiden blir lite knapp, dialogerna 

går för snabbt fram vilket resulterar i att samtalen många gånger blir för svåra för dem att 

förstå” (Lisa 2017). Liv i sin tur lyfter att hon tar tillfälle i akt och för mer avancerade 
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dialoger med eleverna då nyanlända elever är på undervisning för svenska som andraspråk. 

Detta för att ge alla en chans att utvecklas utan att någon blir utpekad för att inte förstå.  

 

Flertalet vinster kan göras med textsamtal och många poängterar att samtal i undervisningen 

ger en bättre förståelse för språket och framförallt blir avkodningen starkare. Mia uttrycker:   

 

Många elever lär sig avkoda men saknar förståelse för vad de läser. De läser, korrekt 

tekniskt, men har ingen aning om vad de läst. Det kommer du åt via samtal, där får eleven 

möjlighet att gå in i texten. På raderna, bortom raderna och mellan raderna finns mycket 

mer. Genom samtal och god vägledning kan eleverna utveckla sina kunskaper att läsa på, 

mellan och bortom raderna (Mia 2017).  

 

Samtal beskrivs som en kravlös arbetsform och kan framförallt gynna mindre erfarna läsare. 

Här finns inga rätt eller fel svar utan det är elevens åsikter som räknas. Moa tar upp att samtal 

inte är mer tidskrävande än någon annan arbetsform. Det gäller att få in det som en naturlig 

del i undervisningen. Hon lyfter att rösten är ett verktyg som alltid finns till hands vilket 

lärare måste ta vara på. På frågan om det finns nackdelar med textsamtal svarar alla 

respondenter direkt att det inte finns några nackdelar men efter lite betänketid ändrar sig 

några. Hälften av respondenterna anser att tid kan vara en nackdel och de har inte samma 

lugna inställning till samtal som Moa tycks ha. De negativa aspekterna är tidsbrist gällande 

planering för goda samtal, tiden för reflektion och tid för att utföra lektionerna som anses vara 

svåra att hitta i många klassrum. En annan aspekt som kan upplevas negativt menar Pia är när 

fokuseringen hos eleverna är otillräcklig:  

 

Då fokusering brister hos en del elever drabbar det hela gruppen som samtalar. De elever 

som har fokus blir ofta irriterade på de som stör. Samtalen blir då negativa och svåra att 

föra. Här är det otroligt viktigt att läraren avbryter i tid för att det inte ska eskalera allt för 

mycket (Pia 2017).  

 

Samtal i undervisningen kan vara utmanande både för lärare och elever. Läraren måste se till 

att samtalsdeltagarna håller sig till ämnet. Alla måste få göra sin röst hörd och det får inte 

förkomma elaka utspel. Eleverna får träna på turtagning, att lyssna och acceptera varandras 

tankar. Det kan tyckas vara enkla regler men så är det inte för alla. Samtal kräver arbete för att 

de ska bli meningsfulla. Eva lyfter att elever idag inte är vana att föra samtal. Hon betonar att 

turtagning är en svår del i dialoger med varandra. Hon samtalar med sina elever om hur de för 

samtal – är det den som skriker högst som ska ha ordet? Elever vet ofta regler för hur samtal 

ska gå till men kan brista i utförandet av dem. Det är betydelsefullt som lärare att våga nöta in 

hur det går till. Genom träning ges förutsättningar att småningom behärska samtal av olika 

slag. 

  

6.7 Habitus betydelse för användning av textsamtal  
Habitus, det vill säga vilken bakgrund människan bär med sig, hos respondenterna visar sig 

vara olika beroende på hur länge de har varit verksamma lärare och vilken utbildning de har. 

Textsamtal var inte något som lyftes som en viktig del i de äldre utbildningarna men dessa 

lärare ser ändå textsamtal som en betydelsefull del av undervisningen. De har tagit del av 
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information och kunskaper genom fortbildningar och kollegialt samspel. De är alla öppna för 

nya kunskaper och anser att ny forskning kommer hela tiden och har en positiv attityd till 

detta. När de utbildade sig poängterades vikten av högläsning, grammatik och rättstavning. 

Visserligen är det fortfarande viktiga delar i undervisningen men de ser tydligt en utveckling i 

skolan och som lärare måste man följa den, det gäller även textsamtal.  

 

Skolan förr var mycket rätt och fel, det är inte lika idag. Idag är det mer tillåtet med ett 

dialogiskt klassrum. Vi strävar mer efter delaktighet hos eleverna för att öppna upp deras  

tankegångar, metakognitionen övas (Mia 2017).  

 

När jag gick på högstadiet skulle man läsa högt i en bok det tyckte jag var hemskt. Jag 

tror vi är duktigare på att följa upp och bygga vidare på texter idag. När jag gick i skolan 

bearbetades aldrig texterna (Lisa 2017).  

 

Mia och Lisa lyfter också att klimatet i skolan idag är annorlunda och det i positiv 

bemärkelse. Ada lyfter i sin tur att det är mycket roligare att arbeta idag. Nu kan lärarna 

undervisa med öppna dörrar och delge varandra kunskaper. Hon upplever att nyexaminerade 

lärare tillför nya tankar och idéer och anser det vara något positivt. ”Förr fick jag som lärare 

skämmas om jag hade problem i klassrummet och min undervisning var inget någon annan 

skulle få ta del av. Frågade jag om hjälp fick jag en stämpel att jag inte klarade av min klass” 

(Ada 2017). Mia ger även hon uttryck för liknande tankebanor som Lisa och Ada: 

 

Vi läser om forskning, planerar, genomför lektioner och samtalar om detta. I samtalen 

lyfter vi vår didaktik. Vi delar med oss vad vi gjort bra, mindre bra och utvärderar 

tillsammans, det blir ett kollegialt lärande. Vi öar inte för oss själva. Allt vi gör bra delar 

vi med oss. Det är viktigt att våga dela med sig av förtjänster och brister, att våga samtala 

om det! Att vara lärare har varit mycket att vara för sig själv. Idag är det mer tillåtande att 

ta del av varandras erfarenheter och kunskaper. Det gynnar alla (Mia 2017).  

 

Lärare med lång erfarenhet inom yrket tycker att den svenska skolan har utvecklats till 

det bättre i dessa avseenden. Möjlighet till stöttning och kollegialt lärande underlättar 

för yrkesrollen och det ansvar som det innebär att vara lärare. Ada uttrycker att vissa 

kanske anser att det var bättre förr men hon tycker att ”allt är bättre nu”. Skolan och 

samhället har utvecklats och de är eniga om att det är i positiv bemärkelse. 

 

De nyexaminerade lärarna har fått med sig textsamtal i sin utbildning men de poängterar att 

boksamtal var det som belystes till största del, inte textsamtal. De har dock tagit med sig det 

relevanta från boksamtalen till sin undervisning för textsamtal. Moa ser det inte som en 

nackdel utan att modeller för boksamtal likväl kan användas i textsamtal. Ann antyder att det 

krävs hårt arbete i början av karriären: många gånger känns det som att tiden inte finns för att 

kunna utföra alla moment. Ambitionen är hög innan man kommer ut i yrket men, tyvärr, får 

man ofta sänka den en aning. Lärarna med mer rutin menar då i sin tur att yrket är sådan till 

en början men att ”det ger med sig”. De första åren handlar om så mycket mer än bara 

undervisning. Det viktigaste är att ta med alla planeringar inför framtiden för att ”hjulet” inte 

ska behöva uppfinnas igen.  
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Respondenterna med lärarexamen efter 2011 talar alla om en läsförståelseundervisning som 

utgår från genrer på ett eller annat sätt. Ann betonar dock att alla utbildningar ser olika ut. Det 

finns utbildningar som lägger större vikt på grammatik än att utveckla läsförståelsestrategier. 

Hon tycker att det är synd då uttrycket likvärdig utbildning är missvisande och menar att det 

blir vilseledande då Sverige ska ha ett likvärdigt utbildningssystem. Det blir istället en fråga 

om hur du är som person och vad du har i din ryggsäck som avgör hur undervisningen 

utformas. Likheter som respondenternas utbildningar haft är att det alla har tagit upp vikten av 

högläsning. Det kan vara i form av högläsning där eleverna får sitta och njuta utan att behöva 

analysera texten. Undervisningen kan också ske med analysering genom samtal där eleverna 

får träna olika lässtrategier.  

 

Moa har erfarenhet av både amerikansk och italiensk läsundervisning och jämför dessa med 

den svenska läsundervisningen. Hon beskriver att hennes uppfattning av den amerikanska 

undervisningsformen grundade sig på ett yttre belöningssystem. När eleven läst ett visst antal 

ord får denna ett diplom eller poäng. En stor mängd text blev på så sätt motiverande för 

eleverna att läsa men hon upplevde att läsförståelsen saknades hos flertalet elever. Den 

italienska undervisningen upplevde hon traditionell med en gammaldags struktur. En stor 

respekt hystes för skolan och läraren. Mycket av undervisningen lades på hemmet genom 

läxor. Hon beskriver den italienska undervisningen som att flytta sig tillbaka till 50-tal i 

Sverige. När hon jämför med den svenska läsundervisningen beskriver hon den som att ”I 

Sverige arbetar vi mer efter elevers inre och inre belöningar, såsom motivation” (Moa 2017).  

Vidare menar hon att alla system har sina för- och nackdelar. Alla barn är olika och hon tror 

att undervisningen bör utgå från elevers nivåer.     

 

Något som visade sig ha större inverkan på undervisningsformen var vilka elever lärarna 

undervisade. Elevers habitus avgjorde i större utsträckning valet av undervisningsform än 

lärarnas. Här belyser respondenterna att elevers familjebakgrunder påverkar hur de lyckas 

med skolans alla uppdrag. Familjer med positiv attityd till undervisning avspeglar sig hos 

eleverna och förutsättningarna för skolan underlättar. Motsatt effekt visar sig i hem där 

familjer engagerar sig mindre. Ann antyder att detta märks otroligt väl inom läsningen. Vad 

föräldrarna har för inställning till läsning avspeglar sig på eleverna.   

 

Elevers ryggsäckar och familjebakgrunder påverkar tyvärr i stor utsträckning hur bra de 

lyckas med sin läsförståelse. Där familjer läser mycket har eleven i regel lättare att klara 

sig i skolan och har ett bredare ordförråd. Läser eleverna lite visar sig tyvärr det också. 

Visst möter de texter via nätet och dator men dessa texter kan tyvärr sakna den helhet 

som böcker kan erbjuda (Ann 2017).  

 

Vi har läsläxa, tisdag till tisdag och tycker att det är bra att det ligger över en helg då 

många byter hem på helger. För att underlätta för dessa familjer vill vi ge dem alla chans 

att hinna med läsläxan. Det märks tydligt vilka som har stöd hemma och inte. Vilka 

elever som har tränat eller inte (Ada 2017).  

 

Lärarna är rörande överens om att elever har olika habitus och att deras tidigare erfarenheter 

avspeglas tydligt i skolan. Alla elever måste få uppleva känslan av att de lyckas i sitt lärande 
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oavsett var de kommer ifrån och vilka förutsättningar de har med sig. Alla behöver stöttning 

men i olika grad och utsträckning och Pia menar att:  

  

Det gäller att skapa förutsättningar inom möjligheternas ramar för att varje individ ska 

lyckas. Samtal kan vara en nyckel till detta. Det är ett kravlöst arbetssätt där eleven får 

möjlighet att göra sin röst hörd utifrån sina förutsättningar (Pia 2017).  

 

För att tillgodose varje enskild individs förutsättningar bör undervisningen vara varierad 

där samtal har en given plats. Genom samtal ges en möjlighet för läraren att förstå sina 

elevers metakognitiva förmågor vilket underlätta upplägget av undervisning. 

 

6.8 Övriga tankar från respondenterna 
Avslutningsvis lyfts några starka citat från respondenterna fram.  Citaten är framtagna från 

sista frågan (se bilaga A) där respondenterna gavs möjlighet att komplettera med något de 

anser vara relevant för yrket. Det är tankar som på flera sätt tillför yrkesrollen värdefull 

kunskap inom det didaktiska fältet.  

 

Vi lära eleverna för livet. Vi måste lära våra elever att tänka, agera i samhället och få 

chans att fundera, diskutera och träna på detta. Eleverna ska ju sedan bli en del av 

samhället (Ada 2017). 

 

Jag tycker att det är viktigt att få lite av allt och jag tror det är det bästa. Alla lär olika och 

därför får inte undervisningen vara för monoton. Att våga testa nya saker är betydelsefullt 

för undervisningens utveckling men också för att hålla elevernas motivation uppe (Lisa 

2017). 

 

Samtal är bra oavsett om det handlar om text, bild eller vardagshändelser. Det som är 

viktigt är att låta eleverna träna på att sätta ord på sina tankar. Då vet jag som lärare att de 

tränar förmågan att skapa inre bilder men också att de kan uttrycka dem och beskriva det 

för andra. Det är tecken på att förstå vad man läser (Liv 2017). 

 

Det viktigaste som lärare är inte att vara grymt bra på ämnet svenska, det viktigaste är att 

kunna leda gruppen. Utan ett gott ledarskap som gör att du har kontroll över din grupp 

spelar dessa kunskaper ingen roll. Utan en god ledare och en trygg grupp blir 

undervisningen svår att utföra (Mia 2017).  

 

Ska jag ge er ett tips inför framtiden är det att ta tillvara på barns intressen. Börja där 

barnen är och utgå från dem. Allt blir så mycket lättare om man är intresserad och har 

motivationen uppe (Moa 2017). 

 

Det är viktigt att hela tiden förstå varför jag gör det jag gör och alltid ställa sig frågan 

varför. Varför ska jag läsa den här texten och varför ska vi samtala om den? Att ha ett 

kritiskt förhållningssätt är viktigt för både mig som lärare men också för eleverna. Man 

ska inte tro på allt man hör och läser, man ska skapa sig en egen bild och uppfattning 

(Eva 2017).  

 

Jag är för ett klassrum där det finns en tillåtande miljö och alla vågar komma till tals. Jag 

tror på att vi alla kan lära av varandra. Genom att visa att jag som lärare inte är fullärd 

hoppas jag inspirera mina elever till ett livslångt lärande (Ann 2017). 
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Eleverna får träna på att sätta ord på sina tankar samt utveckla sina tankebanor i dialog 

med andra. Som lärare får man bita sig i läppen många gånger för att det ska fungera och 

inte ta över (Pia 2017).  

 

Utveckling av läsförståelse ger vinster för både individ och samhälle. Språket är en nyckel till 

vidare progression av framtida världsbilder. Samtal visar goda möjligheter att uppnå målet: 

demokratiska medborgare. Detta är något som respondenterna belyser som en utav de 

viktigaste delarna i elevens undervisning. 

 

7 Diskussion och slutsatser 
Nedan vävs resultatet samman med tidigare forskning. Arbetets tre frågeställningar 

sammanställs i turordning. Avslutningsvis presenteras slutsats, vidare forskning och slutord 

av examensarbetet.  

 

7.1 Diskussion 
Historiskt har ansvaret förflyttats, för läs- och skrivkompetenser, från hemmet till skolan. 

Skolan har ansvaret för att eleverna ska få en likvärdig utbildning. Dock märks tydliga 

skillnader eleverna emellan, framförallt inom de socioekonomiska ramarna. Idag konstaterar 

internationella undersökningar, forskare och lärare att skolan inte kan kompensera för de 

socioekonomiska skillnaderna mellan eleverna. Vi kan ana att skolans ansvar börjar flyttas 

tillbaka till hemmen igen eftersom både PISA, PIRLS och verksamma lärare tar upp att 

skolan inte kan kompensera för dessa skillnader även om man aktivt arbetar för det.  

 

Språket har alltid varit en viktig del för människan och om individen inte behärskar 

kunskaperna riskerar denna att hamna utanför samhället. Ann menar att ”språk ger makt”. 

Säljö (2014:301–303) poängterar att språket är det mest betydande redskapet för människan. 

Med hjälp av språket blir kommunikation en möjlighet och kan i sin tur sätta ord på tankar 

eller utrycka det som förstås eller inte. Språk kan i den meningen inte låsas fast vid endast tal. 

Skriftspråket är även det en uppfinning för att kommunikation ska vara möjlig. Lisa stärker 

detta då hon anser att lärare inte ska låsa sig fast vid ett arbetssätt. Blanda tal, skrift och 

läsning är grundläggande för att utveckla en god språkkompetens som är basalt för fortsatt 

lärande. Dysthes (1996:10–12) konstaterande om att lärare har 75 % av samtalstiden i 

undervisningen kan upplevas föråldrad men vårt intresse ligger i hur mycket det har 

förändrats genom åren.  En medvetenhet hos respondenterna gällande vikten av samtalstid 

och fördelningen av den upplever att detta är något som utvecklats till att eleven ska få mer 

samtalstid. 

 

7.1.1 Hur genomför verksamma lärare textsamtal i klassrummet?  

Tydliga kopplingar mellan tidigare forskning och verksamma lärares arbetssätt kan urskiljas. 

Flertalet modeller som respondenterna använder sig av har tydliga kopplingar till tidigare 

forskning men namnges inte korrekt utan mer i förenklad form. De mest använda arbetssätten 

som kan utrönas är: Byggställning, Jag undrar, QTA, RT, TSI och CORI. Något som 
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utmärker sig är Cirkelmodellen som bygger på genrepedagogik som Eva använder sig utav. 

Modellen undersöker genrer och vi ser kopplingar till lässtrategin ”att förutspå” vad texten 

handlar om. Kunskapen att förutspå kan underlätta för att eleverna ska skapa sig en 

förförståelse gällande vilken typ av text de tar sig an. Texterna av olika genrer kan bredda 

elevers förståelse för att texter har skilda drag och uppbyggnad.  

 

Modellen Byggställning som Stensson (2006:26, 27) tar upp är konstruerad för samtal utifrån 

en text. Texterna ska vara förståeliga men ändå utmanade. Det går ut på att lärare vägleder 

eleverna mer eller mindre i samtal för att de slutligen ska känna att de själva kan föra dialoger 

med varandra. Vi kan se likheter mellan denna modell och Sokratiska samtal som Pia, Mia, 

Liv och Lisa använder sig av. Liv använder den vid behov, exempelvis på morgonsamlingen. 

Samtalen utgår från en gemensam text eller bild där diskussioner i mindre grupper förs. 

Läraren vägleder eleverna till en början för att eleverna tillslut ska kunna föra dialoger själva.  

 

Jag undrar är en modell som Chambers har konstruerat. Han förespråkar att ta bort varför-

frågorna i skolan och använda sig av jag undrar istället (Chambers 2011:179). Pia har under 

sin utbildning inspirerats av modellen men använder den inte vid textsamtal utan mer i allmän 

form. Hon försöker minimera varför-frågorna då hon ser vinster med att fråga Jag–undrar 

istället. Eleverna får chans att tänka och träna på att sätta ord på sina tankar genom mindre 

utpekande frågeställningar. Respondenterna är överens om att hur man ställer frågor är 

avgörande för vilka svar och tankeprocesser som blir. Vi tycks urskilja en omedveten 

användning av modellen hos dem alla.  

 

QTA, RT och TSI är modeller som liknar varandra och finns med i En läsande klass 

(läsfixarna). QTA handlar om att läsaren ställer frågor till författaren (Hallesson 2015:26). RT 

har fyra grundstrategier: förutspå, ställa frågor, utreda oklarhet och sammanfatta (Palinscar & 

Brown 1984:118, 120). TSI bygger på samma grundstrategier som RT men TSI är inte lika 

strikt utan tillämpas efter behov. En transaktion mellan lärare, elev och text står i fokus 

(Westlund 2009:80). I resultatet kan vi se att modellerna har försvenskats och förenklats. Ann 

och Ada arbetar medvetet med En läsande klass men benämner den som Läsfixarna. De är 

positiva och ser goda effekter av den i klassrummet. Intressant är att Eva ställer sig kritiskt till 

Läsfixarna och menar att en hel generation av läsare förstörs av modellen. Det hon ställer sig 

mest kritiskt till är att eleverna inte får lära sig korrekta begrepp.   

 

CORI är en metod som bland annat utgår från elevernas motivation. Är eleverna intresserade 

och motiverade för sitt lärande utvecklar de sina kunskaper effektivare.  Moa och Liv följer 

också denna princip och menar att undervisningen blir mycket bättre om den utgår från 

elevernas intressen. Liv menar dock att det måste sättas gränser. Även om hon ser att 

motivationen höjs hos eleverna när undervisningen engagerar dem måste de göra sådant som 

inte alltid är intresseväckande. Skolan har en läroplan som måste efterföljas.  

 

Övergripande paralleller till ett lärande ur ett sociokulturellt perspektiv kan urskiljas. 

Respondenterna vill ge sina elever dialogiska redskap som kan generera ny kunskap. 

Framförallt är det något Liv och Moa betonar som väsentligt för en god undervisning. 
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Arbetssättet liknas med scaffolding som Säljö (2014:306) tar upp. Succesivt ska eleverna 

kunna stå på egna ben och använda sig utav metoder som gynnar läsförståelsen. Mia anser att 

inget arbetssätt bör utesluta det andra liksom Chambers (2011:128, 129) belyser att alla 

modeller som finns att tillgå endast är förslag. Det viktigt att läraren känner sig bekväm i sin 

undervisning men viktigast av allt är att den anpassas till den elevgrupp läraren undervisar.   

 

7.1.2 Hur kan textsamtal påverka elevers läsförståelse ur ett 

lärarperspektiv?  

PISA och PIRLS resultat gällande läsförståelse har gjort avtryck inom den svenska skolan. 

Respondenter arbetar med att utveckla läsförståelsen mer eller mindre aktivt och 

undersökningens resultat visar tydligt att insatsen från statlig nivå inte går obemärkt förbi. 

Mia informerar oss om att resultaten har bidragit till läs- och skrivlyftet eftersom förändring 

måste ske. Ann tar upp att när skolinspektionen besökte hennes skola fick de kritik gällande 

elevers läsförståelse. Läslyftet har varit till stor hjälp för att vända den negativa trenden. Mia 

och Lisa ser endast fördelar med arbetsformen och vi upplever att de har en god struktur som i 

sin tur generar i ett kollegialt lärande. Moa är den enda som uttrycker missnöje över Läslyftet. 

Hon anser att för mycket arbete ska hinnas med på för kort tid. Tid för att genomföra, 

reflektera och utveckla finns inte och det blir tyvärr inte så bra som det skulle kunna vara. Tid 

är även något som Eriksson (2002:400) lyfter som en negativ aspekt, vilket flertal 

respondenter också påpekar. Det stora problemet gällande tid anses vara planeringstid för 

samtal om texter. Det optimala tycks vara att få in det som en naturlig del i undervisningen. 

Alla har ambitionen att samtal om texter ska få utrymme för att utveckla läsförståelsen.  

 

Eriksson (2002:400) belyser att nivåskillnader i elevgruppen kan påverka samtalen negativt. 

Livs tankar liknar Erikssons som anser att nivåskillnaderna mellan elever, speciellt de med 

svenska som andra språk, kan bli utpekande om eleven inte förstår. Det kan också hämma 

elevers utveckling om de inte känner att det lyckas. Det är en svår balansgång att lägga 

samtalen på lämplig nivå som samtidigt bör utgå från varje elevs proximala utvecklingszon. 

Eva menar att det är av vikt att ha ambitionen: alltid försöka, då blir det bättre än ingenting 

alls. 

 

Rosén och Gustafsson (2006:35) klarlägger att läsförståelse inte är enkelt att observera eller 

bedöma. Läsningen som sker tyst hos individen är osynlig för andra. Det finns dock sätt att 

mäta kunskaperna på och ett av dem är samtal kring texter. När samtal sker kan lärare utläsa 

hur eleven tar till sig text. Respondenterna är eniga om att språket är den mest grundläggande 

byggstenen inom skolan och samhället. Samtal och läsförståelse är starkt sammanlänkade 

anser respondenterna. Eva förtydligar det med att lyfta att textsamtal är läsförståelse: kan 

eleven inte beskriva det denne läst finns risk att förståelse saknas. 

 

Samtal om texter visar sig ge fler vinster än bara läsförståelse. I dialog med andra kan nya 

tankeperspektiv utvecklas och bidra till nya tankebanor. Lyssna på andra, sätta ord på sina 

egna tankar och förstå att bakom varje text finns en författare som vill förmedla något. 
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Författaren har skrivit ur sitt perspektiv vilket inte alltid behöver vara sanningen. Här får 

eleven möjlighet att utveckla sin källkritiska förmåga. Flertalet respondenter betonar att 

samtal kan utveckla de ovanstående kunskaperna. Reichenberg (2006:222) menar att när 

individen ifrågasätter både text och författare tränar de sin förmåga att kritiskt granska det 

lästa. Respondenterna är eniga med Reichenberg och belyser vikten av att kritiskt behärska 

granskning av det stora informationsflöde som råder idag.  

 

7.1.3 Hur kan skillnader i lärares utbildning och erfarenhet avspeglas i 

undervisningen inom läsförståelse?  

Resultatet visar att lärares habitus i låg utsträckning påverkar användningen av textsamtal. 

Alla tillfrågade var överens om att textsamtal är något positiv för läsförståelsen men också för 

individens utveckling. Fast (2008:55) menar att individens habitus är ständigt föränderlig 

vilket även respondenterna är överens om det vill säga både sitt eget habitus men också 

elevernas. Tydligt går det att utläsa detta i Adas intervju då hon lyfter att de nyexaminerade 

lärarna är en tillgång för att utveckla sig själv och sin undervisning. Alla fyra erfarna lärarna, 

Ada, Lisa, Mia och Liv, anser att genom ett kollegialt utbyte utvecklas de som lärare. Det 

kollegiala lärandet anses som en styrka och något respondenterna upplever och tycker är 

värdefullt. Intressant är att Moa, som tillhör gruppen nyexaminerade lärare, upplevs erfaren 

inom yrket. Vi anar att det beror på hennes habitus. Hon har erfarenheter av den svenska, 

amerikanska och italienska skolan vilket ingen av de andra har. Om fler lärare tagit del av 

dessa erfarenheter hade säkerligen deras habitus sett annorlunda ut. Alla erfarenheter och 

upplevelser vi bär med oss påverkar hur vi uppfattar och tar in vår omvärld.  

  

Det som visar sig ha störst inflytande för hur respondenterna arbetar med textsamtal i 

läsförståelseundervisningen är elevers habitus. Det framställs tydligt att lärarna återkommer 

till att eleverna är utgångspunkten men det poängterar att du som lärare måste känna dig 

bekväm med din undervisningsform. Grøver Aukrust (2008:85, 87) menar att läsning är en 

språklig aktivitet där elevers grund för talspråksutveckling läggs redan i tidig förskoleålder. 

Som lärare bör insikt i förhållandet mellan talspråk och läsförståelse finnas för att på bästa 

möjliga vis kunna stötta elevers utveckling. Ann lyfter att elevens familjebakgrund kan 

påverka hur väl eleven lyckas i skolan. I hem där vårdnadshavare har en uppmuntrande 

inställning avspeglas detta i elevens skolprestation och inställning. Textsamtal kan utveckla 

och förändra elevers och lärares uppfattning om olika fenomen i världen. Mia anser att alla 

olika modeller för textsamtal som utökar läsförståelsen främjar alla elever: främst de mindre 

erfarna läsarna. Även om respondenternas utbildningar och erfarenheter ser helt olika ut har 

de relativt liknande samsyn till textsamtal och dess betydelse för läsinlärning.  

 

7.2 Slutsatser och vidare forskning  
Vi antar att resultatet hade varit annorlunda om undersökningen utförts för fem år sedan 

eftersom läsförståelse inte stod lika mycket i fokus. Respondenterna lyfter att läsförståelse får 

stort utrymme i undervisningen idag och statens satsning på Läslyftet kan vara en av 

anledningarna. Ann berättar att hennes skola fått kritik kring elevers läsförståelseutveckling 
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och att statens satsning hjälpt skolan att utveckla undervisningen. PISA och PIRLS visar 

tydligt att något måste göras och respondenterna kan se att deras skolor har uppmärksammat 

problemet. Resultatet visar effekten av detta och textsamtal är något som börjar ta form och 

som lärare anser viktigt att ha med i undervisningen. Respondenterna använder sig alla utav 

modeller som innehåller samtal i någon form. Samtalen får bäst effekt i mindre grupper där 

alla elever får möjlighet att komma till tals och påverka dialogen. Det visar sig vara 

utvecklande för läsförståelse, i synnerhet för mindre erfarna läsare. Andra vinster kan utläsas 

för både individ och samhälle då elever får träna på att utveckla ett källkritiskt 

förhållningssätt, lära sig att lyssna på andra och utveckla nya tankebanor med varandra. 

Lärares habitus tycks inte påverka undervisningen i större utsträckning. Det som ligger till 

grund för utformandet av undervisningen är istället elevers habitus.  

 

Ett sociokulturellt perspektiv är återkommande examensarbetet igenom. Både för eleverna 

och för lärarna. Många respondenter poängterar vikten av ett kollegialt samspel.  Tillsammans 

med andra kan vi människor lära oss nya saker men också utveckla våra kunskaper samt 

ändra våra tankar. Detta är något som respondenterna med längre erfarenhet poängterar i 

positiv bemärkelse. De ser en god utveckling och då de började arbeta som lärare fanns inte 

samma kollegiala samspel som finns idag.  

 

Om inte lärarna utgår från en demokratisk syn på sin undervisning kan de inte räkna med att 

eleverna ska utveckla ett demokratiskt och dialogiskt synsätt. Vi lever i ett demokratiskt 

samhälle och bör erbjuda eleverna möjligheten att utveckla ställningstaganden baserade på 

demokratiska värdegrunder. Ett av skolans många uppdrag är att vägleda eleverna till att bli 

demokratiska samhällsmedborgare. Stensson (2006: 7) lyfter att om elever inte får lära sig att 

tolka, förstå och behärska texter faller den typen av samhälle. Ännu en gång belyses vikten av 

kunskapen att läsa och förstå det man läser.  

 

Vi ser med spänning fram emot att se utvärderingar av Läslyftet samt läsa nya 

resultatsammanställningar samt att läsa nya resultatrapporter från PISA och PIRLS 

kommande undersökningsperioder. Vi anser vidare att det vore intressant att genomföra en 

större kvantitativ eller kvalitativ undersökning på nationell basis där effekterna av statens 

satsning, Läslyftet, kan undersökas ur ett lärarperspektiv. Det skulle kunna utröna om flera 

satsningar av detta slag är av nationellt intresse. Det kan även undersökas ur andra perspektiv 

som exempelvis elevers eller skolreformens. Frågor som hur satsningarna påverkar lärarna, 

undervisningen men också elevernas utveckling kan vara av intresse att ha med.  

 

För att undersöka elevers uppfattningar och inställningar gällande textsamtal kan intervjuer 

genomföras eller enkäter skickas ut till skolor. Det är en tanke som växt under arbetets gång. 

Elevernas upplevelser och erfarenheter av textsamtal är givetvis relevant inom området. 

Lärarna har sin uppfattning kring lärprocessen medan eleverna med största sannolikhet har 

sin.  
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7.3 Slutord  
Flertalet relevanta och tankeväckande diskussioner har tagit plats i intervjuerna. 

Respondenternas inställning och delaktighet har varit till stor hjälp då de visat en positiv 

inställning att ta del av ny forskning för att utvecklas. Vi känner att vår egen kunskap har 

utvecklats och inspiration för yrket har växt. Likväl har vi tagit del av forskning som på olika 

sätt har varit värdefull. Studiens resultat i kombination med dess bakgrund och tidigare 

forskningar visar hur viktigt språket är – utan språkliga redskap riskerar människan att hamna 

utanför samhället och möjligheten till demokratiska beslut påverkas. Vi vill förhindra detta 

och hjälpa våra framtida elever till en god språkutveckling och god läsförståelse oavsett vilka 

förutsättningar de kommer med till skolan. Allas erfarenheter och kunskaper är unika vilket 

alla kan dra nytta av i ett dialogiskt klassrum.  
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Bilagor  
Bilaga A  

Intervjuguide för examensarbete VT 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hur arbetar du med texter för att nå alla elever? 

 

2. Om vi säger textsamtal, vad tänker du på då? 

Kan du utveckla? 

 

3. Hur kom du i kontakt med samtal som arbetsform? 

Under lärarutbildningen? 

Under annan utbildning? 

Genom egen forskning? 

Annat? 

 

4. Är det något som förekommer i din undervisning? 

Om ja, kan du utveckla hur?  

I vilka ämnen? 

Om nej, kan du utveckla varför? 

 

5. Vad tror du påverkar din användning av textsamtal i undervisningen? 

 

6. Vilka anser du vara fördelar respektive nackdelar med samtal som 

undervisningsform? 

Fördelar:  

Nackdelar:  

Hur bedömer du att dina elever förstår det de läser? 

 

7. Hur gör du för att få utrymme för samtal i undervisningen? 

 Utveckla 

 

8. På vilket sätt tror du samtal om texter kan påverka läsförståelse? 

 Kan du se om ex svagare elever tar mer plats vid textsamtal?  

 Är det samma elever som talar mest? 

 

9. Vilka modeller använder du för samtal i din undervisning? 

Ex: Chambers- Jag undrar, Sokratiska samtal… osv. 

 

10. Finns det du något mer du vill ta upp? 

 

Kön:   

Ålder:  

Antal verksamma år inom yrket:  

Arbetar i årskurs:  

Utbildning:  
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Bilaga B 
 

Färgkodning 

 

Exempel på hur färgkodningen har gått till: 

 

Jag använder mig av Sokratiska samtal i min undervisning och jag tycker mig se…  

Läsförståelsen gynnas vid samtal, absolut! speciellt för elever med mindre erfarenheter. Dock 

kan jag tycka att tid för samtal kan bli en nackdel… 

Fördelar med samtal är att alla elever kan vara delaktiga oavsett vilken nivå de är på 

kunskapsmässigt. Jag tycker att alla elever mer eller mindre vågar ta plats i samtalen.  

Jag kom inte i kontakt med textsamtal i min utbildning, det har jag fått tagit del av från mina 

kollegor.  

 

 

Blå= modell för textsamtal 

Röd= påverkan för läsförståelse  

Grön= nackdelar med textsamtal 

Lila= fördelar med textsamtal 

Gul= hur läraren kom i kontakt med textsamtal som undervisningsform  


