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Sammandrag  

Det här arbetet behandlar textsamtal i den tidiga läs- och skrivutvecklingen samt hur textsamtal 

gynnar elevers utveckling av läsförståelse. Strukturerade modeller av textsamtal är bevisligen mer 

effektiva i syfte att utveckla elevers läsförståelse. Syftet med studien är att undersöka hur lärarna i 

vår undersökning definierar textsamtal samt om dessa lärare använder textsamtal i 

undervisningen. Studien har till syfte att undersöka om lärarna i undersökningen utgår från Lgr 11 

(Skolverket 2011) när de använder textsamtal i undervisningen samt om lärarna anser att 

textsamtal skiljer sig åt utifrån textens genrer. Studiens resultat grundar sig på observationer av 

samt intervjuer med tre behöriga lärare. Studieresultatet samstämmer med tidigare forskning 

inom området, således att lärare i liten utsträckning undervisar i läsförståelsestrategier samt 

använder textsamtal som undervisningsmetod. Resultatet visar att strukturerade textsamtal inte 

används i undervisningen utan lärarna använder ett axplock av predikatorer, viktiga beståndsdelar 

för att uppnå läsförståelse, ur strukturerade textsamtal när de använder textsamtal i 

undervisningen.  

Nyckelord: textsamtal, lässtrategier, läsförståelse, reciprocal teaching, strukturerade textsamtal  
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1. Inledning 

Läsförståelse är ett fenomen som länge varit negligerat i undervisningen menar Levlin (2014), 

vilket man kan ana när man läser resultaten av de internationella och nationella undersökningar 

som gjorts i ämnet. Skolverket (2016) skriver att ”var femte svensk elev når idag inte upp till en 

’grundläggande nivå’ i läsning. Den nivå som Skolverket definierar som basnivå för att kunna 

tillgodogöra sig andra kunskaper” (Skolverket 2016). Att tillägna sig god läsförmåga är essentiellt 

för att tillägna sig färdigheter och kunskaper i alla skolämnen (Reichenberg 2014:7). Westlund 

(2009:181) poängterar att läsförståelse är komplext och det krävs träning för att uppnå 

läsförståelse, där hon menar att det kan jämföras med en färdighet som till exempel idrott, där 

färdighet måste sättas i sitt sammanhang. Ta exemplet med att nicka en fotboll, du blir inte bra på 

att spela fotboll genom att endast kunna nicka bollen. Keene och Zimmermann (2003) anser att 

om samhället skall få livslånga läsare måste läsningen vara det centrala i skolan och högläsning ett 

stående inslag i undervisningen, där elever samtalar och tolkar text. Reichenberg och 

Emanuelsson (2014) skriver att strukturerad läsundervisning gynnar elevers läsförståelse.  

 

Den befintliga forskningen i ämnet visar att när strukturerade textsamtal används som metod i 

undersökningar visar eleverna goda resultat beträffande läsförståelse (se även Palincsar & Brown 

1984, Westlund 2009, Reichenberg & Lundberg 2011, Hallesson 2015, Westlund 2015 m.fl.). 

Detta kan ses i ljuset av det Westlund (2009:8) poängterar, att lärarens sätt att vägleda eleven när 

det gäller strukturerade textsamtal är av betydelse för elevens läsförståelse. ”Om läsning handlar 

om att gå på inre upptäcktsfärd så handlar läsundervisning om att utrusta resenärerna” (Keene & 

Zimmermann 2003:48). Läsning innefattar många färdigheter, som i rätt interaktion ger mening 

åt texter, för all läsning handlar om att förstå det skrivna (Westlund 2009).  

 

1.1 Syfte  
Syftet är att undersöka hur lärare använder textsamtal i undervisningen för att skapa 

förutsättningar för läsförståelse. Undersökningen har i syfte att ta reda på om lärare använder 

textsamtal utifrån examensarbetets definition (se avsnitt 1.5) som metod i undervisningen samt 

vilken typ av text som läraren använder i textsamtal utifrån genren. Studien undersöker även om 

textsamtal har sin grund i Lgr 11 (Skolverket 2011) enligt läraren, när textsamtal används i 

undervisningen. 

1.2 Frågeställning 

 Hur beskriver lärarna ett textsamtal? 

 Vilka mål i Lgr 11 kan eleven uppnå genom textsamtal, enligt lärarna?  

 Hur arbetar lärarna med texter i olika genrer i textsamtal?  

 Hur bedriver lärarna textsamtal i sin undervisning för att skapa förutsättningar för 

läsförståelse? 

1.3 Textens disposition 

Arbetet disponeras enligt följande: Del 1 innefattar en beskrivning av frågeställningar och syfte 

samt en bakgrund och examensarbetets begreppsdefinitioner och didaktiska perspektiv. Del 2 

består av en forskningsbakgrund som presenterar tidigare studier av hur elever genom textsamtal 
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uppnår läsförståelse samt hur strukturerade textsamtal gynnar elevers utveckling av läsförståelse. 

Del 3 innefattar undersökningens design; genomförandet samt de överväganden som ligger till 

grund för examensarbetets resultat. Del 4 inrymmer resultatet av vår studie, det vill säga 

resultaten av observationerna samt resultatet av de tre intervjuerna. Del 5 är en avslutande 

diskussion där resultaten och uppsatsens design diskuteras och analyseras.  

1.4 Modeller för strukturerade textsamtal  
Palincsar & Brown (1984) är ursprunget till det omtalade strukturerade textsamtal som de 

benämner som Reciprocal Teaching (RT) översatt till Reciprokal Undervisning (RU) av bland andra 

Westlund (2009), Körling (2012), Reichenberg (2014) och Westlund (2015) Westlund (2009; 

2015) använder i sina undersökningar modeller för strukturerade textsamtal såsom Reciprokal 

Undervisning, (RU), vilket forskningsbakgrunden ger en utförligare beskrivning av samt Questioning 

the Author (QtA) när hon undersöker vad som gynnar elevers utveckling av läsförståelse. QtA-

modellen innebär att läraren ställer frågor till texten under läsningen och bygger på öppna frågor 

om besvaras av eleverna, där modellen stöttar eleverna i deras textreception, samt att den 

inrymmer tydligt textfokus där eleverna är beroende av lärarens stöttning (Hallesson 2015:120). 

Reichenberg och Lundberg (2011) använder utöver de redan nämnda strukturerade textsamtalen 

även Lena Franséns metod att läsa mellan raderna, i en av sina undersökningar. Körling (2012) talar 

också om dessa benämningar av strukturerade textsamtal och hur de skall utföras. Hallesson 

(2015) beskriver elevaktiva frågemodellen som hon använder i sin undersökning, en modell av 

strukturerade textsamtal där elevens frågor är utgångspunkt i samtalen.  

 

1.5 Definition av textsamtal i examensarbetet 
Körlings (2012:30) sätt att definiera högläsning i undervisningen är likt vår utgångspunkt för 

textsamtal, där eleverna lyssnar till en gemensam text, läst av läraren eller eleven där sedan en 

dialog förs om textens innehåll. Definitionen av textsamtal sträcker sig längre än endast 

högläsning, textsamtal inkluderar sålunda all typ av läsning och texter. Beroende av att vår 

målgrupp är barn som är i den tidiga utvecklingen av läs- och skrivinlärning så lägger vi stort 

fokus vid högläsning som metod för textsamtal då avkodningen inte är automatiserad hos alla 

elever. Lik Westlund (2009:22) menar vi att det är i den sociala omgivningen vi lär oss.  

 

Textsamtal definieras med diskussion och reflektion samt ett delat talutrymme i klassrummet. 

Westlund (2009:156) skriver att högläsning kan betraktas som ett pedagogiskt verktyg om texten 

inbjuder till reflektion samt diskussion och dessutom skapar nya erfarenheter för eleven. 

Ytterligare kriterier för att högläsning skall betraktas som pedagogiskt verktyg är, att den ska 

möjliggöra för eleven att bli rörlig i texten. Eleverna ska kunna använda sina erfarenheter för att 

förstå texten ytterligare och göra kopplingar till annan litteratur (Keene & Zimmermann 2003). I 

strukturerade textsamtal har frågorna som ställs till textens innehåll en viktig roll samt har 

frågornas karaktär betydelse för hur textsamtalen fortgår och vilken kunskap eleverna kan berikas 

med (se även Reichenberg & Lundberg 2011:72). Strukturerade textsamtal skall innefatta frågan 

varför, där frågan ställs till innehållet och inte till läsaren. Westlund (2015 se även Reichenberg & 

Emanuelsson 2014) beskriver strukturerade textsamtal utifrån modeller som Questioning the Author 

(QtA) som innefattar denna typ av frågor. Modellen syftar till att eleven skall komma närmare 

texten. Den modellen syftar även till att eleven inte ska bära ansvaret för de svårigheter eleven 

kan möta i texten utan ansvaret läggs på författaren (se även Reichenberg & Emanuelsson 
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2014:5). Högläsningen skall även bidra till kunskap om olika texters struktur, som i olika genrer 

(Westlund 2015).  

 

Westlund (2015:38) beskriver konstruktivistisk kunskapssyn där hon menar att läsaren (eleven) 

genom att vara aktiv och medverkande ansvarar för sitt lärande. Hon menar vidare att kunskap 

inte föds i ett vakuum utan ledorden är dialog och samspel (Westlund 2013:3). Likt Westlunds 

beskrivning av den konstruktivistiska kunskapssynen, är vår uppfattning av hur processen för ett 

textsamtal ter sig, genom dialog samt att det finns en mening i det eleven läser. Westlund (2013; 

2015) skriver att lärande sker i interaktion, att det sker genom ett kooperativt lärande. Genom att 

tänka högt, menar Westlund (2015:44 se även Keene & Zimmermann 2003:196) ges eleven 

möjlighet till djupare förståelse genom att sätta ord på sina tankar, vilket benämns som 

metakognition. Keene och Zimmermann (2003:62) skriver att metakognition är en medveten 

rörelse inåt som sedan kan automatiseras, där den egna tankeprocessen granskas och där 

reflektionerna ger läsaren en bättre förståelse för texten. Författarna (a.a.) benämner 

metakognition med att det är tankens mosaik. Det tidiga stadiet av textsamtal innefattar en lärare 

som tänker högt och är en modell för hur olika strategier kan användas för att ta sig an texten 

samt hur eleven kan göra inferenser och läsa bortom raderna (Westlund 2015:47).   

 

1.6 Teoretiskt perspektiv  
Det sociokulturella perspektivets syn är att kunskap finns både inom individen och mellan 

individer (Säljö 1992:68, Elfström 2014:31). Vi menar att detta stämmer väl överens med vad 

strukturerade textsamtal innefattar, interaktionen mellan läraren och eleven, där läraren agerar 

modell för lärandet samt genom interaktion mellan elev och elev, där de kan stötta 

kunskapsinhämtning hos varandra. När eleverna diskuterar textens innehåll och får arbeta i par 

eller i grupp, ges möjligheten till ett optimalt kunskapsintag. ”Det är mångfalden av olika röster 

som berikar inlärningsmiljön och ny kunskap skapas i dialogen” (Westlund 2009:22), det är i den 

sociala miljön vi lär oss med och av varandra (a.a.). 

 Det poststrukturella perspektivet menar att lärande är något som är föränderligt och eleverna är 

medskapare, samt påverkas eleven av det sociala. ”Det är ett sätt att se på lärande som något som 

är i rörelse och som förändras och skapas mellan dem som deltar, materialet och platsen” 

(Elfström 2014:32). Säljö (2012:189) beskriver Lev Vygotskijs sätt att benämna språket som 

”redskapens redskap” där han menar att det är genom kommunikation som man lär. Pramling 

Samuelsson (2009:91) skriver att genom aktiv interaktion mellan barnet och dess omvärld 

utvecklas ett meningsskapande, vilket samstämmer med studiens teoretiska perspektiv. Gibbons 

(2006) skriver att språkinlärning är beroende av vilka sociala sammanhang vi befunnit oss i och 

detta får betydelse för hur väl vi kan använda språket. Hon skriver ”vad och hur vi lär oss beror 

på vilka vi umgås med” (Gibbons 2006:26). Håkansson och Sundberg (2012) menar att 

”Framgångsrikt lärande bygger således inte på en passivt mottagande konsumtion av kunskap och 

information, utan på ett aktivt kommunicerande deltagande” (Håkansson & Sundberg 2012:154). 

Med hänseende till citatet ovan, menar både Reichenberg (2014) och Westlund (2009; 2015) att 

detta är kärnan i genomförandet av strukturerade textsamtal, eleverna är aktiva i 

kunskapsinhämtningen och nyfikna på mer än det bokstavligt skrivna, vilket är grunden för ett 

lyckat textsamtal.   
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1.7 Bakgrund 
Programme for International Student Assessments (PISA) resultat har indikerat en negativ utveckling 

eträffande läsförståelse hos eleverna sedan 2000-talets början, menar Skolverket (2016). Olin-

Scheller (2014) beskriver olika läsfrämjandeprojekt som haft/har i syfte att främja elevers 

läsförståelse. Hon menar att dessa projekt ”säger sig verka för att råda bot på det kunskapsläge 

som beskrivs med katastroford” (Olin-Scheller 2014:2). En anledning till de sjunkande resultaten 

i läsförståelse hos eleverna menar Skolverket (2016) kan grunda sig på att forskning i ämnet inte 

används praktiskt i den dagliga verksamheten. Skolverket (2016) menar att svensk skola saknar ett 

fungerade system för hur forskning transformeras till undervisningen i skolan. Olin-Scheller 

(2014:4) kritiserar de läsfrämjandeprojekt som säger sig råda bot på kunskapsläget, med att 

projekten inte är forskningsbaserade inte heller utvärderas dessa strukturerat. Forskning bör ha 

sin utgångspunkt i vad som är den gynnande effekten av de läsfrämjande projekten (Olin-Scheller 

2014:10). Hon beskriver att det är där det brustit i projekten och anser att det ska finnas en 

gemensam förankring i skolverksamhet, undervisning samt forskning (a.a.). De internationella 

och nationella undersökningsresultaten av elevers läsförståelse präglar generellt sett en stor del av 

samhället. För att det skall ske en förändring beträffande de sjunkande resultaten bör forskningen 

vara en del av den dagliga skolverksamheten menar Olin-Scheller 2014 (Reichenberg & Lundberg 

2011 samt Körling 2012).  

 

Olin-Scheller (2014:3) skriver att under de senaste tio åren har barn och ungdomar varit i 

centrum för olika läsfrämjande projekt där ambitionen varit att förändra PISA-resultatens 

nedåtgående trend. Hon skriver att det finns ett stort intresse att vända trenden vad det gäller 

elevers läsförståelse och menar att projekten haft goda intentioner och Olin-Scheller (2014:4) 

skriver att det är bättre att göra några försökt till förbättring än att negligera problemet. Skolan är 

ett allmänt intresse och i princip alla blir delaktiga, då Sverige har skolplikt samt sättet som 

resultaten av olika nationell och internationella undersökningar exponerats via medier påverkar 

även det allmänna intresset. I redovisningsresultatet i Progress in International Reading Literacy Study, 

PIRLS (2006) kan man ta del av följande: ”Att mäta läsförmågan är av betydelse för de enskilda 

individerna men också för samhället, eftersom det ger en indikation på samhällets välstånd och 

utvecklingspotential” (PIRLS 2006). 

 

Reichenberg (2012) skriver om resultaten utifrån PIRLS (2006) att svenska elever läser dagligen, 

men att samtal om de lästa texterna är sällsynta. Hon menar vidare att ett av syftena med läsning 

är att ta till sig den kunskap som finns i texten för att sedan transformera den ur kontexten för att 

göra kunskapen användbar i andra sammanhang. Problemet med att dagens ungdom läser mindre 

på fritiden, är när lärarens undervisning av litteratur ska innefatta litteratur som skall anknyta till 

elevernas erfarenheter så finns en risk att de inte utmanas (Westlund 2015:54f). Genom en 

strukturerad och fokuserad läsundervisning kan fler elever ta sig an texter på ett kritiskt och 

analytiskt sätt (Westlund 2009:15), vilket är ett kunskapsmål eleverna ska uppnå i årskurs 3, Lgr 

11 (Skolverket 2011:222). 

 

Körlings (2012:37) sätt att beskriva högläsning som undervisningsmetod är att all text kan 

problematiseras, för att få en djupare förståelse för textens innehåll samt om olika genrers 

struktur, meningsuppbyggnader och skillnader mellan tal och skrift. Körling (2012:51 se även 

Westlund 2009; 2015) poängterar att högläsning stärker elevernas ordförråd samt deras 
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begreppsbildning. Reichenberg och Lundberg (2011:31) skriver att ord- och läsförståelse är nära 

förknippade med varandra. Författarna (a.a.) menar vidare att detta kan hänga ihop med den 

högläsning eleven fått ta del av. Ordförrådet ökar hos eleverna genom att läsa och ta del av 

skriven text. Dessutom skall texten innehålla lagom mängd nya ord och dessa bör bli förklarade 

(Reichenberg 2014:36f). Detta kan ses i ljuset av det Westlund (2015:107) skriver, för att en text 

skall förstås beror det delvis på vilket ordförråd man besitter. Westlund menar också att 

ordförrådet är av vikt för att kunna samtala om texter.  

 

Westlund (2009:247, 260) skriver att det är viktigt att eleverna får hjälp med faktatexter och 

sakprosa, då faktatexter skiljer sig i strukturen gentemot skönlitterära texter. Elever behöver olika 

typer av studieteknik för att förstå dessa två genrer eftersom de skiljer sig åt i innehåll, språk och 

form (Westlund 2015:115 se även Reichenberg 2014:11). Faktatexter ska ingå i undervisnings- 

processen där lärare och elev samspelar i att förstå ämnesinnehållet (Reichenberg och Lundberg 

2011:49). Reichenberg (2014:55) menar att det ska finnas ett samtal före, efter samt under 

läsningen av denna genre. Textsamtal ska ske i samband med att eleverna tar sig an sin första 

lärobok (Reichenberg 2014:71). Westlund (2015:12) påpekar att det ska genom hela skoltiden 

finnas en röd tråd beträffande medvetenheten hos läraren i vad, hur och varför 

läsförståelseundervisningen ter sig som den gör. Westlund (2015:14) skriver att forskare inte är 

riktigt eniga om namnet genre, hon menar att texttyp används med samma betydelse. Westlund 

skrivet att texttyp används i Lgr 11 (Skolverket 2011).  
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2. Förankring i tidigare forskning 

För att kunna delta i det skriftspråkssamhälle som Sverige är i dag krävs det en mer utvecklad 

läsförmåga än förr menar Reichenberg & Lundberg (2011:12 se även Körling 2012:24). Genom 

de samhällsförändringar som skett har detta även påverkat elevers förutsättningar när det gäller 

att läsa och att skriva (Olin-Scheller 2014:7f). I vårt kunskapssamhälle menar Westlund (2009:11) 

att det är av stor vikt att kritiskt kunna granska och värdera information, samt att sortera 

information.  

Läsning är en av samhällets viktigaste kunskaper och funktioner (Olin-Scheller 2014). Körling 

(2012) antyder att samhället idag kräver medborgare som kan tyda och tolka det skrivna ordet. 

Hon hävdar att högläsning kan bidra till att få medborgare med dessa kvalitéer om högläsningen 

ter sig som en dialog och inte som en monolog. Det ställs idag höga krav på individen 

beträffande läs- och skrivförmåga för att uppnå skolans kunskapskrav. Detta anser även Stenlund 

(2011:18), som också skriver att forskning som tidigare gjorts på svenska elever har visat att 

elever får bättre resultat när textbaserad läsförståelseprocess mäts, där svaren finns i texten, än 

när tolkande och värderande läsförståelseprocesser mäts, där eleven bör använda erfarenheter 

samt tidigare kunskap för att förklarar texten. Vidare skriver hon att fyra av fem elever klarar sin 

läsning bra, men att det finns elever som stöter på problem i sin läs- och skrivprocess vilket 

påverkar vardagliga samt skolrelaterade situationer (a.a.). 

Westlund (2009:138) beskriver en dialog som att det finns ett gediget intresse att föra en 

konversation, där åsikter utbyts Westlund (2009:15) påstår att det är genom läsundervisningen 

som eleverna ges möjlighet att få ett förhållningssätt som är både kritiskt och analytiskt till text. 

Olin-Scheller (2014:2) anser att läsundervisningen skall ge eleverna goda förutsättningar för att 

aktivt kunna delta i samhället. Genom högläsning, där eftertänksamma frågor ställs till textens 

innehåll, kan elever som ännu inte läser själva lära sig förstå det underförstådda i en text, detta 

beskriver Westlund (2009:142) som dialogisk uppläsning.  

Westlund (2009:8) inleder sin bok Att undervisa i läsförståelse med att förklara komplexiteten i 

läsförståelse. Hon påstår att ingen forskare har funnit den absoluta sanningen om vilka 

komponenter som ingår i läsförståelse. Det man strävar efter i läsundervisningen är att ge eleven 

verktyg för att bli en strategisk tänkare anser Westlund (2009:11). Hon poängterar att eleverna 

inte bara skall bli nyttjare av strategier utan kunna använda dessa för att få en djupare förståelse 

av olika texters genrer. Genom textsamtal kan strategierna bli synliga och tydliga för eleverna 

(Westlund 2009:43). Läsning är problemlösning menar Westlund (2009:53), där eleverna lär sig att 

lösa förståelseproblem, genom att eleverna besitter strategier för att lösa detta.  

Palincsar och Brown (1984) har utfört tre studier där de studerat om elever utvecklar läsförståelse 

genom att de i undervisningen tagit del av strukturerade textsamtal. Här presenteras forskarnas 

resultat i sina tre olika studier. Resultaten av den första studien (pilotstudien) ligger till grund för 

de två senare studier som forskarna valt att utföra. Palincsar och Brown (1984) har i en 

pilotstudie utvecklat en procedur som ska hjälpa eleverna att utveckla Reading Comprehension, 

läsförståelse. Forskarna benämner proceduren som Reciprocal Teaching, där läraren och eleven ska 

ta lika stort ansvar för samtalet om den lästa textens innehåll (Palincsar & Brown 1984:124–126). 

I pilotstudien är läraren modell för hur proceduren ska gå till, en modell för eleven om hur 

samtalet om textens innehåll kan arta sig. Läraren och eleven läser först texten tyst, för att sedan 
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ställa frågor till textens innehåll. Studien visar att eleverna till en början är mest passiva, men i 

progression sker i studien en utveckling av karaktären på elevernas frågor, från ifrågasättande och 

förtydligande frågor till innehållsliga och summerande frågor. Pilotstudiens goda resultat ligger 

som grund för forskarnas fortsatta arbete med studie 1 och studie 2.  

I studie 1 ingår 37 elever i årskurs 7. 24 av de eleverna hade lässvårigheter, men ingen diagnos var 

ställd. De 24 eleverna delades in i fyra grupper, med sex elever i varje grupp. Två grupper fick 

vidare instruktioner medan de andra två grupperna (grupp 3 och 4) fungerade som 

kontrollgrupper. Kontrollgrupp 3 deltog i de olika testerna för läsförståelse, medan kontrollgrupp 

4 endast var i sin normala klassrumsmiljö. Grupp 1 fick Reciprocal Teaching det vill säga den 

procedur som användes i pilotstudien (se ovan). Grupp 2 fick Locating Information, vilket beskrivs 

som en modell som skall ge eleverna stöd att besvara frågorna till texten de läst. Palincsar och 

Brown (1984:132) menar att skillnaden mellan Reciprocal Teaching och Locating Information är att den 

sistnämnda proceduren behandlar textbaserade frågor till skillnad från Reciprocal Teaching som 

utvecklar eleverna i användandet av strategier för läsförståelse. Palincsar and Brown (1984:156) 

visar i sammanfattningen av studie 1, att de elever som ingick i grupp 1 blev i progression bättre 

att leda samtalet om texten och de skriver att det endast var den gruppen av elever som 

förbättrade resultaten av testen beträffande elevernas läsförståelse under studiens gång. Forskarna 

är eniga om att det goda resultatet beror på sättet att undervisa. Det dialogiska sättet där samtalet 

är ömsesidigt samt att eleverna blir guidade av en vuxen med mer kunskap som kan hjälpa dem 

att utvecklas (a.a.).  

I studie 2 har forskarna (Palincsar & Brown 1984:157) valt att utgå från de tidigare forskningarna 

(pilotstudie och studie 1) beroende av de goda resultaten. Forskarna har ändrat strategin 

beträffande vem som undervisar i studie 2. I de tidigare forskningarna (ovannämnda) har 

volontärer undervisat och i denna undersökning (studie 2) har lärare och skolmiljöer använts. 

Studie 2 ser i övrigt ut som studie 1. Forskarna (Palincsar & Brown 1984:166) summerar att 

resultaten av de tre studierna är mer lika än olika. Forskarna (a.a.) menar att lärarna i studie 2 till 

en början var tveksamma om eleverna var kapabla till denna typ av undervisning. I resultatet 

presenteras att lärarna blev positiva till undervisningssättet och anammade detta till sin dagliga 

undervisning. En lärare blev övertygad om att detta mycket väl kan fungera med yngre elever, 

men i stället använda högläsning av text och sedan diskutera den (Palincsar & Brown 1984:167). 

Forskarna menar att de elever som ingått i grupper där läraren undervisat i Reciprocal Teaching är de 

studiegrupper som visat utveckling av läsförståelse, vilket de andra metoderna i studierna (pilot, 

studie 1 & studie 2) inte visat. Forskarna menar att det goda resultatet är en produkt av strategi-

träning eller Reciprocal Teaching, måhända kombinationen av dessa två. Succén bakom Reciprocal 

Teaching är att läraren på ett naturligt sätt talar om texten och poängterar hur en expertläsare läser 

texten för att förstå den samt att läraren utmanar eleverna utifrån deras nivå (Palincsar & Brown 

1984:168).  

En expertläsare läser enligt Palincsar and Brown (1984) genom att förutsäga handlingen, ställa 

frågor till texten för att få fördjupad förståelse för innehållet, klargöra oklarheter i texten samt 

sammanfatta och sovra ut det väsentliga i innehållet (se även Keene & Zimmermann 2003, 

Westlund 2009). Palincsar and Brown (1984) skriver att det positiva är att Reciprocal Teaching 

innehåller både att öva sig till strategier för att förstå samt att läraren är närvarande och kan 

observera elevens metakognitiva beskrivning av textens innehåll (a.a.). Palincsar and Brown 

(1984:169) menar att Reciprocal Teaching även utmanar eleven att respondera på textinnehållet 
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utifrån den nivå eleven befinner sig på. Dialog som tillvägagångssätt i undervisningen ger eleverna 

en möjlighet att utvecklas till en högre nivå och förstå texten på djupet. Det handlar om 

interaktion och gemensamt ansvar, mellan lärare och elev, eller elev och elev när uppgiften utförs 

tillsammans. I progression förändras lärarens roll från modell till att bli en jämställd aktör i 

dialogen, ändock är det lärarens ansvar att guida eleven på den nivå eleven befinner sig på 

(Palincsar & Brown 1984:169).  

Duke & Blocks (2012) artikel grundar sig på en 15 år gammal publikation (Preventing Reading 

Difficulties in Young Children 1998) som beskriver hur lärare kan förbättra elevernas 

läsutveckling samt hur elevers lässvårigheter kan förebyggas. Duke och Block (2012), har med 

hjälp av andra forskare observerat undervisningen i klassrum. Observationerna har utförts i 

grundskolans tidigare år, detta för att se hur undervisningen tillägnat sig det som 

rekommenderades i den föregående forskningen beträffande hur elever lär sig läsa. Ett resultat i 

undersökningen som beskrivs i artikeln visar att den ordförrådsledda undervisningen, den 

undervisning som är planerad för att utveckla ordförrådet, inte är planerad, inte heller repetitioner 

av ordförståelse (Duke & Block 2012). Forskarna menar att läraren bör planera undervisning i 

läsförståelse och undervisa eleverna i förståelsestrategier för att de ska förstå och lättare komma 

ihåg vad de läst. Lässtrategier har stor inverkan på läsförståelsen skriver Duke och Block (2012). 

Ändock visar deras forskning att en liten del av undervisningen ägnas åt lässtrategier. Att 

undervisa i läsförståelsestrategier ger eleverna bättre förutsättningar att självständigt förstå en text 

(Keene & Zimmermann 2003:40).  

Duke och Block (2012) skriver att högläsning stärker elevernas ordförråd när eleverna ges tillfälle 

att ställa frågor till texten och författarna menar att denna övning är grunden för att eleverna ska 

förstå vad de läser och utveckla läsförståelse (se även Eckeskog 2013). Duke och Block (2012:64) 

skriver att en läsare som uppnått läsförståelse besitter fem olika kompetenser: att kunna förutspå, 

ställa frågor, visualisera, göra inferenser samt att summera och återberätta handlingen (se även 

Palincsar & Brown 1984, Keene & Zimmermann 2003 samt Westlund 2009). Forskarna hävdar 

att om läsaren besitter dessa kompetenser underlättar det för förståelsen av textens innehåll och 

dessa kompetenser blir tillgängliga av Reciprocal Teaching, där läsaren blir en aktiv deltagare 

(Palincsar & Brown 1984). Duke och Block (2012:64f) påstår att det krävs kognitiv ansträngning 

för att tillgodogöra sig dessa kompetenser.  

Reichenberg (2014:60 se även Keene & Zimmermann 2003:42) anser att den goda läsaren har 

strategier för att ta sig igenom skriven text samt att den goda läsaren är medveten om när den inte 

förstår innehållet. Genom textsamtal, där eleverna diskuterar och för en dialog om det som texten 

behandlar, både det som är bokstavligt uttalat samt dess inferenser, gynnas elevens möjlighet till 

läsförståelse (Westlund 2009:42). Keene och Zimmermann (2003:172) skriver att det inte är 

vanligt förekommande i undervisningen att låta eleverna träna på att göra inferenser att 

argumentera, begrunda, reflektera eller diskutera textens innehåll.  

Att göra texten personlig och överstiga det bokstavliga ”att fläta in den i egna berättelser- det är 

inferens” (Keene & Zimmermann 2003:172). Reichenberg och Lundberg (2011:14) skriver att 

inferenser är att läsa mellan och bortom raderna och se mer än just det bokstavliga. Författarna 

menar vidare att elever kan ha problem med att finna den information som inte är bokstavligt 

skriven, Westlund (2009) benämner detta som en slutledningsförmåga, där hon menar att läsaren 

och texten interagerar. Att läsa inferenser är enligt Keene och Zimmermann (2003:168) en 
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kombination av text, erfarenhet och kunskap. Westlund (2009:72f) påstår att genom diskussion 

om gemensam text samt strategiska val ges eleverna en djupare läsförståelse. Genom textsamtal 

där meningsutbyten sker ges enligt Westlund (2009) eleverna ett nytt perspektiv och vidgade vyer. 

Hon beskriver ”tänka högt”-metoden där läraren är modell beträffande vägen mot förståelse av 

en text och hon menar att där ”görs det osynliga synligt” (Westlund 2009:89). Hon skriver vidare 

att förhinder i läsprocessen kan övervinnas genom att läraren visar eleverna hur de kan bemästra 

komplexa texter (a.a.). Westlund (2009:160) åsikt är, att alla elever utvecklas i ett kooperativt 

lärande, där dialoger sker. Hon menar vidare att högläsning med strategiarbete och muntlig 

bearbetning utvecklar eleven till att i progression självständigt kunna tillämpa strategierna för en 

fördjupad läsförståelse.  

Reichenberg (2014) menar att svårigheter som elever kan uppleva när de läser skriven text är att 

det inte finns ett kroppsspråk att förlita sig på samt att intonation saknas. Reichenberg och 

Lundberg (2011:141) skriver att strukturerade textsamtal kan undanröja dessa svårigheter. 

Reichenberg (2014:76) skriver att elever som besitter god förmåga att besvara tolkande och 

värderande frågor på innehåller i en text, har en starkare läsutveckling i jämförelse med elever 

som endast kan svara på textbaseradefrågor. 

Högläsningen i undervisningen menar Westerlund (2009:107) är något som ska ske dagligen 

eftersom högläsning ger många vinster i elevers språkutveckling, till exempel utvecklas ett större 

ordförråd, eleverna får ett rikare ordval samt att de lär sig meningsuppbyggnader. Westlund 

(2015:104) anser att det är genom texter eleven bäst utvecklar sitt ordförråd inte endast genom 

samtal. Hennes åsikt är att högläsning som är talad, skriven text skiljer sig mot vanligt tal, då 

uppläst text har ett rikare språk. Högläsning i kombination med att de svåra orden som eleverna 

påträffar skrivs på tavlan möjliggör för eleverna att få förståelse för stavningsmönstret på olika 

ord, ortografisk läsning. Reichenberg och Lundberg (2011:32 se även Reichenberg 2014:74) 

påvisar att det finns ett värde i att samtala om texter för att eleverna ska förstå nya ord. Genom 

högläsning tränas eleven även i hörförståelse och Westlund (2009:110) hävdar att forskning visar 

att det finns ett samband mellan hörförståelse och läsförståelse (bl.a. Levlin 2014).  

Körling (2012:11) skriver om meningsfulla högläsningstillfällen där hon beskriver hur dessa 

inbjuder till att fråga, samtala och reflektera. Körling (2012:18) menar vidare att högläsning ger 

mer än en ”skön stund” eller en berättelse, hon skriver att högläsning kan bidra till en språklig 

utveckling även också till skrivutveckling. Westlund menar att muntlig och skriftlig 

språkutveckling samspelar, hon uttrycker sig med att det är ”två sidor av samma mynt” (Westlund 

2009:158). I Westlunds (2015) senare upplaga skriver hon att detta inte riktigt stämmer för att 

dessa processer har olika utvecklingsförlopp men dock bygger dessa på samma kognitiva 

processer (Westlund 2015:64). 

Westlund (2009:174; 2015:90) anser att avkodningen måste automatiseras tidigt hos läsaren så att 

den kognitiva ansträngningen kan användas till att förstå textens innehåll. Majoriteten av lärarna 

som Eckeskog (2013:91) observerat och intervjuat i sin avhandling anser att läsinlärning innebär 

att eleverna först måste uppnå avkodning, innan de kan tillgodogöra sig de lässtrategier som 

undervisningen behandlar. Reichenberg och Lundberg (2011:75ff) hävdar också att 

ordavkodningen bör vara automatiserad så att den inte tar energi från läsförståelseprocessen.  

För att uppnå god läsförståelse räcker det inte enligt Levlin (2014) med endast en god 

avkodningsförmåga, men den är av stor betydelse. Stenlund (2011) menar att det är dessa två 
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processer, avkodnings- och läsförståelseprocessen, som bör kombineras för att eleverna ska 

uppnå läsförståelse, så att de får en djupare förståelse för olika texter och innehåll.  

Westlunds (2009:181; 2015:93) åsikt är att repetition är gynnande för eleverna, både vad det gäller 

förståelse av textens innehåll och läsflyt (se även Duran 2013). Westlund (2009:181) menar vidare 

att den vägledda högläsningen ger bäst resultat på läsflyt samt att avkodning och förståelse 

tillsammans skapar en mening i texten. Såklart gynnas elevernas språkliga utveckling av att lyssna 

till skriven text, men för att lära sig läsa så måste eleverna dessutom läsa skriven text själva enligt 

Westlund (2009:179). Hon påpekar också, så som andra forskare, att hörförståelse, ordförråd och 

omvärldskunskap har ett starkt samband (se även Levlin 2014).  

Duran (2013) har i en fallstudie studerat effekten vid repetition av ord och texter samt när eleven 

med hjälp av läraren blir guidad i texten med hjälp av uppläsning, det Westlund (2009) benämner 

vägledd högläsning. I studien använder Duran (2013) en kombinerad modell av repetition och 

högläsning, för att se hur det utvecklar elevens läsflyt. Studien innefattar tre elever alla i årskurs 

tre. Enligt Duran (a.a.) har läsflyt stor inverkan på elevers förståelse för texten de läser. Metoden 

benämns som ”Implementation Program” (Duran 2013:37), där eleven läser samma text fyra 

gånger. Till en början läser läraren meningen viskande bredvid eleven, ord för ord. Läraren läser 

och eleven följer meningarna i texten med fingret. Eleven spelas in, en ljudupptagning, så att 

läraren kan upptäcka vilka misstag som begås. De ord som eleven anser vara svåra att förstå får 

eleven senare träna på och läraren viskar ordet i örat på eleven vid behov. I progression läser 

läraren och eleven orden tillsammans. Studiens resultat visar att alla eleverna utvecklade bättre 

läsflyt och läsförståelse genom användandet av metoden. Duran (2013) skriver att kombinationen 

i metoden gynnar elevernas läsflyt samt att läsflyt kan utvecklas genom att höra någon annan läsa. 

Han påstår vidare att läsflyt är en viktig beståndsdel i läsförståelsen, detta kan kopplas till det 

Levlin (2014) skriver, att hörförståelse och läsförståelse utgår från samma språkliga process.  

Levlin (2014:63) arbetar som logoped och har i sin forskning studerat elever med positivt utfall 

på LOGOS, de elever som visar brister i sin läs- och skrivutveckling. LOGOS är ett digitalt 

screeningtest på elevers läs- och skrivförmåga. Eleverna med ett positivt utfall samt de elever som 

låg i riskzonen för fortsatta svårigheter erbjöds logopedhjälp. Det var 44 elever som tackade ja till 

logopedutredning I avhandlingen har Levlin studerat hur elever som visar svaga resultat i 

avkodning, stavning och läsförståelse i åk 2 presterar på de nationella proven i svenska och 

matematik i åk 3. Hon har studerat elever utifrån deras resultat på screeningtestet i åk 2. Levlins 

(2014) resultat ger en indikation på att en tidig screening av elevers läs- och skrivförmåga kan ge 

en antydan om vilka elever som inte kommer att uppnå gränsen för godkänt på nationella proven 

i årskurs 3 (se även Herkner 2011). Studiens resultat visar att elever med specifika 

läsförståelsesvårigheter har lägre resultat än andra grupper med läsproblem (Levlin 2014:98). 

Levlin (2014) påstår att läs- och hörförståelse utgår ifrån samma språkliga process och hennes 

studie visar på samma resultat, således att de elever som visade svaga resultat på 

läsförståelsetesten även visade svaga resultat på hörförståelsetesten. Levlin (2014) påvisar att 

elever med förståelsesvårigheter i åk 2 fortfarande har problem med läsförståelse i åk 3. Levlin 

(2014) skriver att det har skett en utveckling av läsundervisningen generellt vad det gäller 

avkodning men inte i avseende läsförståelse. Läsförståelse i den pedagogiska verksamheten har 

enligt Levlin (2014:153) tidigare försummats, men genom Widmarks (2015) material En läsande 
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klass menar Levlin (2014) att lässtrategier samt lärande i läsförståelse blivit en del av 

undervisningen.  

Herkners (2011:21) studie grundar sig i ett personligt intresse för varför svenska elevers 

läsförståelse sjunker i de internationella undersökningarna. Hon har studerat 428 elever från fyra 

olika skolor i Sverige. Herkner (2011:54) har testat eleverna i årskurs 2, 3, 4 och5 vid ett första 

tillfälle, för att sedan göra samma test i årskursen senare. Ett av syftena med denna studie är att se 

om det nationella provet som utförs i årskurs 3 kan identifiera elever som är i behov av särskilt 

stöd i läs- och skrivutvecklingen, vilket är ett av syftena med nationella provet. Det resultat som 

Herkner (2011:90) presenterar är att det nationella provet inte uppnår sitt ändamål med att 

diagnostisera elevernas behov. Resultatet av studien visar att elever med otillräcklig ordavkodning 

trots det uppfyller lägsta nivå av godkänt på nationella provet. Herkner (2011:92) påpekar att 

detta kan medföra problem för eleven att förstå de texter som den senare kommer att möta i de 

högre årskurserna när ordavkodningen bör vara automatiserad. Reichenberg (2014:63) menar att 

om ordavkodningen är automatiserad kan eleverna fokusera på att förstå innehållet. Att använda 

nationella proven i ett diagnostiskt syfte så sent som i årskurs 3 är enligt Herkner (2011:92) 

försent för att i tid sätta in rätt åtgärder.  

Herkners (2011:86) studie innefattar en enkätundersökning med 23 lärare på samma skolor som 

hon studerade eleverna. Hon presenterar i resultatet att 18 av 23 lärare använder högläsning som 

en del av undervisningen varje dag samt att lärarna ofta använder sig av tyst läsning i 

undervisningen. En tredjedel av lärarna uppgav att de aldrig undervisar om lässtrategier och två 

tredjedelar uppgav att de sällan undervisar i strategier för läsning (Herkner 2011:87). Keene och 

Zimmermann (2003:62) uttrycker att forskningen visar att strategier som utvecklar metakognitiva 

processer ger möjlighet för elever att utveckla en självständig, analytisk och kritisk läsning och 

därför bör läsundervisningen behandla läsförståelsestrategier. 

Krantz (2011) har i en långtidsstudie studerat tidig läsutveckling, där hon följer två olika 

förskoleklasser under två läsår. I studien följer Krantz sammanlagt 49 elever. Studien innefattar 

vad som är predikatorer för en god läsutveckling samt om det screeningtest som eleverna i 

förskoleklass utförde kunde förutsäga elevens fortsatta läsutveckling (Krantz 2011:93f).  Genom 

att utföra ett nytt test under första terminen i årskurs 1 gavs en indikation på om det fanns någon 

signifikant samstämmighet med föregående screeningtest. Krantz (2011:50f) skriver att 

screeningtestet hon valt att studera är framtaget av politiker och tjänstemän där syftet varit att 

tidigt upptäcka barn som kan utveckla läs- och skrivsvårigheter. Krantz (2011:73) presenterar att 

elever med svaga resultat på screeningtestet i förskoleklass även har svaga resultat i de senare 

testen. Genom screeningen synliggörs elevernas behov, vilket är till hjälp för att tidigt se ifall 

åtgärder behövs för att möta eleven där den befinner sig i sin utveckling (Krantz 2011:95).  

Krantz (2011:54f) utför ett expressivt språktest för att mäta hur eleverna uttrycker sig språkligt 

och hur de använder sitt verbala minne, sitt språk för att återberätta samt om de förstod textens 

innehåll. Enligt Krantz är detta en övning till de vardagliga samtalen där man kan ”ta emot, 

bearbeta och ge tillbaka språklig information” (Krantz 2011:54). Eleverna lyssnar till en bilderbok 

som läses högt, därefter ska de själva återberätta innehållet med hjälp av bilderna. Resultatet av 

det expressiva språktestet visar att eleverna inte utvecklades över tid när eleverna själva fick 

återberätta textens innehåll (Krantz 2011:85).   
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Reichenberg och Lundberg (2011:72) beskriver skillnaden mellan bok- och textsamtal, det 

förstnämnda syftar till skönlitterär text medan textsamtal inkluderar alla genrerna av texter. 

Författarna menar vidare att en annan skillnad mellan de två samtalen är att boksamtal inte 

innefattar frågan varför, medan varför-frågan är central i strukturerade textsamtal. Varför-frågan i 

textsamtal är riktad till texten där eleverna får reflektera, analysera och värdera innehållet. 

Reichenberg och Lundberg (2011:71) anser att läsförståelse är när läsaren håller sig till texten men 

ändå berikar läsaren texten med något nytt som ger texten en mening. Reichenberg (2014:62) 

menar att det är skillnad på att fylla luckorna i en skönlitterär text mot i en faktatext. När 

luckorna fylls i en skönlitterär text ter det sig olika beroende av vem läsaren är.  

Reichenberg (2012) har gjort en jämförelse mellan svenska och norska elevers läsförståelse utifrån 

PISA-undersökningen (2009), beträffande svenska elevers sjunkande resultat. I artikeln studerar 

Reichenberg tidigare forskning inom texter, läsförståelse och läsundervisning där hon menar att 

det finns stora skillnader mellan svensk och norsk forskning, där Reichenberg menar att Norge 

ligger i framkant med att införa vetenskapligt beprövad praxis i undervisningen. I artikeln 

beskriver Reichenberg (2012) många didaktiska och pedagogiska skillnader mellan länderna vad 

gäller undervisningen i läs- och skrivutveckling. Gällande ämnesdidaktiska skillnader poängterar 

Reichenberg (2012:12) att norska elever samtalar om texter med varandra i undervisningen i 

större utsträckning än vad svenska elever gör, dessutom undervisas svenska elever inte i samma 

utsträckning i olika genrer av texter som norska elever. Reichenberg (2012) skriver att svenska 

elever inte undervisas i hur de analyserar, reflekterar samt värderar en text utifrån ett kritiskt 

förhållningssätt.  

Westlunds (2009:182, 196, 237) åsikt är att muntligt återberättande i textsamtal utvecklar den 

muntliga kompetensen hos eleverna och detta bör göras under hela skoltiden. Hon påpekar att 

elever är hjälpta av strukturer i hur berättelser är uppbyggda, beroende på genrer, både för att 

själva kunna skriva berättelser och för att utveckla läsförståelse. Om eleven kan strukturen av en 

enkel text kan eleven sedan i progression transformera kunskapen till en mer avancerad nivå på 

text. Det finns ett samband mellan utmanande muntliga samtal och läsförståelse enligt Westlund 

(2009:197). Vidare menar hon att från årskurs 4 ställs högre krav på läsaren i och med att texterna 

blir allt mer komplexa att förstå, detta kan medföra att många elever får svårigheter i att förstå 

textens innehåll. Förklaringen till detta kan enligt Westlund (2009:199 se även Stenlund 2011) kan 

vara att eleven inte har ett tillräckligt utvecklat ordförråd och/eller inte tillräckliga strategier för 

läsning. Många med Westlund (2009:229) hävdar att elevernas läsförståelse ökar genom 

direktundervisning i strategier för hur man kan förstå olika typer av texter.  

Stenlund (2011) har i en studie undersökt läsförmågan hos 26 elever, första terminen i åk 4 i två 

olika klassrum, samt de förutsättningar som ges i undervisningssituationer beträffande att 

utveckla läsförmågan hos eleverna. Stenlund (2011) fokuserar på avkodning, läsförståelse och 

olika faktorer som påverkar läsförståelsen samt hur dessa faktorer är relaterade till varandra. 

Stenlund (2011) har utifrån Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS 2006) jämfört vilka 

frågor testen innehåller för att mäta elevernas läsförståelse. Stenlund menar att de frågor där 

svaret finns att finna i texten förekom ofta, textbaserade frågor, och dessa kräver ingen 

värderande och tolkande läsförståelse och detta är enligt Stenlund (2011) anledningen till att 

majoriteten av eleverna får godtagbara resultat. Hon menar att svenska elever presterar sämre när 

tolkande och värderande läsförståelseprocesser mäts till skillnad mot när textbaserad 

läsförståelseprocess mäts. Det resultat som Stenlund (2011) presenterar är att textarbete 
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genomförs i de observerade undervisningssituationerna dock inte för att utveckla och fördjupa 

läsförståelse. De elever som frivilligt läser har högre resultat på avkodningstestet däremot inte på 

läsförståelsetestet, det räcker således inte att bara läsa (Stenlund 2011:110). Läsaren måste 

fördjupa sig i texten för att utveckla läsförståelse, denna process fordrar en aktiv elev, 

lärarsupport samt mycket övning.  

Eckeskogs (2013) avhandling är en interventionsstudie som innefattar fem olika lärare, på fem 

olika skolor i Sverige. Eckeskog har som syfte med avhandlingen att studera hur lärarna arbetar 

med läsförståelse, utifrån Lgr 11 (Skolverket 2011), för att ge eleverna möjlighet att uppnå 

kunskapskraven i åk 3 (Eckeskog 2013). Avhandlingen grundar sig på läsförståelseundervisning 

och i studien har Eckeskog (2013) intervjuat lärarna och analyserat lärarnas skrivna loggböcker 

om deras undervisning i läsförståelse samt observerat de specifika situationerna/lektionerna för 

att analysera lärarnas mål med sin undervisning. I Eckeskogs (2013) undersökning har lärarna 

använt högläsning som metod i undervisningen av läsförståelse. Hon menar vidare att 

undervisningen av lässtrategier och läsförståelse sker i samspel mellan läraren och eleverna. De 

lektioner Eckeskog (2013:104) observerat har mestadels utförts i hel- eller halvklass. Hon skriver 

att lärarna i studien undervisar i mindre grupper av elever vid endast ett fåtal tillfällen. 

Textsamtalen under de observerade lektionerna tar stor plats och samtalen har sin utgångspunkt i 

innehållet i texten enligt Eckeskog (2013). 

Ett syfte i Eckeskogs (2013) studie var att observera om lärarna i studien utgick från Lgr 11 

(Skolverket 2011) när de planerade för undervisningen i läsförståelse och hon hävdar att de inte 

gjorde det, utan lärarna anpassade Lgr 11 till sin undervisning. Eckeskog (2013) menar att 

undervisning i mindre grupper och enskild läsning med läraren som hjälp kan utveckla elevernas 

möjlighet att omvandla de olika lässtrategierna till egen kunskap. Hon menar vidare att enskild 

läsning med eleven kan ge förutsättning för läraren att ge eleven respons på vad den behöver för 

att utvecklas i sin läsprocess. Eckeskog (2013) menar att texten får betydelse när läsaren 

intresserar sig för den och när läsaren tänker medan den läser, ett aktivt deltagande. 

Vidare skriver Eckeskog (2013) att en av de fem lärarna i studien stannade upp under 

högläsningen och ställde frågor till texten för att visa eleverna att de behöver stanna upp och 

förstå vad de läser innan de går vidare i texten. Det är inte lärarens frågor enligt Eckeskog (2013) 

som är av betydelse utan elevernas frågor och hur dessa besvaras. Vidare skriver Eckeskog (a.a.) 

att lärarna i studien ställer många frågor istället för att utveckla samtalen och ge eleverna tid för 

reflektion. Studien visar att eleverna påverkas av karaktären på frågorna som läraren ställer samt 

att elevernas frågor blir flera när lärarna poängterar för eleverna hur viktigt det är att ställa frågor 

för att förstå texten. Resultatet visar även att frågorna blir en envägskommunikation, där läraren 

ställer frågan och eleven svarar. Ett resultat i Eckeskogs (2013) avhandling är att lärarnas arbete 

med lässtrategier motiverade eleverna till läsning och till att lyssna till högläsning. 

Att ställa frågor är ett naturligt drag hos barn för att råda bot på förvirring skriver Keene och 

Zimmermann (2003:119f). Författarna menar att förmågan att analysera och komma fram till 

slutsatser samt att lära sig av och om andra stärks genom frågor. Reichenberg (2014:64) skriver 

likt Eckeskog (2013) att de frågor som ställs i klassrummet tenderar att vara en 

envägskommunikation, att läraren ställer frågan och eleven svarar med ett förväntat svar. Hon 

menar vidare att detta påverkar eleverna i en negativ riktning, beträffande förståelse och 

engagemang.  
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Hallesson (2015) har i sin avhandling, Textsamtal som lässtöttande aktivitet, undersökt hur två 

gymnasielärare använder textsamtal för att stötta elevernas lärande och läsande av texter. 

Avhandlingen baserar sig på en interventionsstudie där Hallesson studerar hur man använder 

strukturerade textsamtal samt en explorativ studie om redovisar hur textsamtal används i den 

dagliga praxisen. Resultatet presenteras utifrån tio textsamtal varav två är utifrån samtalsmodellen 

Questioning the Author (QtA) och två samtal utifrån den Elevaktiva frågemodellen (Hallesson 2015:40) 

samt sex fria gruppsamtal. Modellerna skiljer sig åt beträffande hur mycket läraren leder samtalen, 

men har likheten att stötta elevernas läsande (a.a.). I jämförelse med ordinarie undervisning, den 

dagliga praxisen ges eleverna ett större talutrymme genom QtA-modellen. 

I den explorativa delen av studien beskriver Hallesson (2015:64) att textsamtal i undervisningen 

inte var vanligt förekommande. Läraren ägde stor del av talutrymmet där helklassamtalet 

observerades. I undersökningen synliggjordes inga lässtrategier i undervisningen och Hallesson 

(2015:66) hävdar att texterna inte bearbetades medvetet.  

Observationerna som utfördes i inventionsstudien innefattade två strukturerade samtal utifrån 

den Elevaktiva frågemodellen. Denna samtalsmodell baseras på att frågorna till den text eleverna tagit 

del av utformas av eleverna. Hallesson (2015:96) skriver att denna typ av samtalsmodell är 

stöttande, då elevernas frågor blir besvarade. En brist i samtalsmodellen är att eleverna formar 

frågorna själva (Hallesson 2015). I denna undersökning blev frågorna textbaserade och 

ämnesfokuserade och inte fokuserade på innehållet i texten (Hallesson 2015:98 se även 

Reichenberg 2014:65).  

Genom fria gruppsamtal skriver Hallesson (2015:166) är läraren den som strukturerar samtalets 

ämne, innehållet, den yttre ramen, därefter löser eleverna frågorna med hjälp av kamratstöttning. 

I de fria gruppsamtalen är det gruppkamraternas stöttning som bidrar till det goda resultatet. 

Otillräckliga förkunskaper är det hinder som eleverna kan stöta på vid denna typ av samtal 

(Hallesson 2015:168). En fungerande kamratstöttning, som används i modellerna Fria gruppsamtal 

och Elevaktiva frågemodelen är när eleverna utmanas av varandra. Det är det som kan ge goda 

resultat menar Hallesson (a.a.).  

Hallesson (2015:187ff) skriver som en slutplädering i sin avhandling att textsamtalets karaktär, 

oavsett modell, styrs av de frågor som ställs till texten. Hon menar vidare att QtA-modellens 

struktur ger samtal där informationsinhämtning är det primära, medan den Elevaktiva frågemodellen 

syftar till ett kritisk-analytiskt samtal (a.a.). I den sistnämnda ställer eleverna frågor till texten som 

för dem är intressanta eller oklara. Båda dessa modeller ger ett samtal som behandlar textens 

innehåll. Hon poängterar att dessa två modeller uppfyller målet med att stötta elevernas 

textreception, hon menar vidare att modellerna kräver olika sätt att bearbeta textens innehåll. 

Vidare beskriver Hallesson (2015) att läraren ges olika stort utrymme att kontrollera frågorna i de 

två modellerna, i frågemodellen har läraren minst utrymme. Av de fria gruppsamtalen och 

helkassamtalen drar Hallesson (2015:190f) en slutsats om att dessa modeller för textsamtal har en 

svag inramning och detta är missgynnande för många.   

Reichenberg och Lundberg (2011:75f) har i en studie undersökt om läsförståelsen ökar genom 

strukturerade textsamtal i grundsärskolan/träningsskolan under åtta veckor. Eleverna deltog i 

olika test innan projektet påbörjades, för att se den tänkbara effekten av samtalen. Författarna 

använder två olika modeller för textsamtalen, den ena är Palincsar och Browns (1984) Reciprocal 

Teaching, som Reichenberg och Lundberg benämner Reciprok Undervisning, RU. Den andra 
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modellen som författarna använder i studien är Lena Franzéns modell, som de förkortar till LF. 

Resultatet visar att medelvärdet på alla testen är högre efter de åtta veckorna studien pågick, detta 

oberoende av vilken modell som textsamtalen hade, menar Reichenberg och Lundberg (2011 se 

även Reichenberg & Emanuelsson 2014). Ingen av modellerna var bättre än den andra enligt 

författarna gällande testresultaten. Modellerna påminner om varandra, då båda leds av en lärare 

och har en tydlig struktur (Reichenberg & Lundberg 2011:142).  

Reichenberg och Emanuelsson (2014) har gjort en interventionsstudie av två olika metoder i 

undervisningen för att studera effekten av strukturerade textsamtal för att uppnå läsförståelse. De 

metoder som forskarna valt att använda är Reciprocal Teaching (RT) och Questioning the Author (QtA) 

där de studerat 71 elever och fyra lärare i årskurs 3 i fyra olika klasser (Reichenberg & 

Emanuelsson 2014:8). 

I studien undervisade hälften av lärarna i RT och den andra hälften i QtA, vilket innebär att 

hälften av eleverna fick undervisning i den ena metoden och hälften i den andra. Forskarna har 

delat upp studien i tre olika steg. Först genomgick eleverna ett test för att fastställa elevernas 

läsförståelse, därefter undervisades eleverna utifrån de olika metoderna i sammanlagt åtta veckor 

och deltog i 32 textsamtal. I det tredje steget utfördes samma test igen för att se effekten av de 

strukturerade textsamtalen. Reichenberg och Emanuelssons (2014:13) resultat visar en signifikant 

ökning av elevers läsförståelse i det tredje steget där eleverna testades på samma grund som innan 

interventionsstudien. Valet mellan dessa två modeller är inte avgörande för elevernas läsförståelse 

menar forskarna, Detta kan bero på de två modellernas likheter, påpekar forskarna (Reichenberg 

och Emanuelssons 2014:14).  

2.1 Sammanfattning av den tidigare forskningen 

Det finns en signifikant samstämmighet mellan forskarna beträffande att det krävs en annan 

läsförståelse i vårt samhälle nu mot förr. Forskningen visar även att svenska elever får bättre 

resultat beträffande läsförståelse gällande textbaserade frågor än när eleverna ska analysera och 

tolka texter. Forskningen visar att läsförståelse är ett komplext fenomen, Westlund (2009) 

uttrycker att ingen har hittat alla dess komponenter. Olin-Scheller (2014) samt Westlund 

(2013:92) uttrycker båda att läsundervisningen har det huvudsakliga ansvaret för att utrusta 

eleverna med de kunskaper som behövs för att bli en demokratisk medborgare. Strukturerade 

textsamtal genererar läsförståelse hos eleverna, detta visar alla de forskningsresultat som 

presenteras ovan.  

I studierna använder forskarna olika modeller för strukturerade textsamtal, men Reichenberg och 

Emanuelsson (2014 samt Reichenberg & Lundberg 2011) skriver att det inte är modellen i sig 

som är avgörande, utan att det finns en tydlig struktur i samtalet. De studier som visar goda 

resultat på elevers utveckling av läsförståelse har innefattat textsamtal med en tydlig struktur, 

således att läraren funnits som modell för samtalet, samt tydliga ramar och frågor som gynnar ett 

dialogiskt språkrum. Modellerna innefattar även att eleverna ska förutspå, ifrågasätta eller klargöra 

textens svårigheter och slutligen sammanfatta textens innehåll (Palincsar & Brown 1984, Keene & 

Zimmermann 2003, Westlund 2009, Duke & Block 2012, Reichenberg 2014, Westlund 2015). 

Hallessons (2015) avhandling är ett tydligt exempel på att fria gruppsamtal inte genererar det som 

ett strukturerat textsamtal ger. Strukturerade textsamtal innefattar förståelsestrategier, vilket Duke 

och Blocks (2012) forskningsresultat visar är betydelsefullt för att uppnå läsförståelse, dock visar 
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deras undersökning paradoxalt nog att en liten del av den observerade undervisningen innefattade 

undervisning i olika strategier för läsförståelse (se även Herkner 2011).  

Genom att använda strukturerad högläsning i undervisningen menar både Westlund (2009; 2015) 

och Duran (2013) att eleverna kan utveckla läsflyt som de båda anser vara en grundläggande 

komponent i läsförståelse. Högläsning gynnar språkutvecklingen hos elever samt berikar 

ordförrådet hos eleven. Om högläsning skall användas som en metod i undervisningen skall den 

te sig som en dialog där eleverna är delaktiga och aktiva i samtalen (Westlund 2009, Reichenberg 

& Lundberg 2011, Körling 2012, Levlin 2014, Westlund 2015). Strukturerade textsamtal 

innefattar frågor som gynnar ett dialogiskt språkrum, där eleverna är delaktiga i samtalet om den 

lästa texten. Att ”tänka högt” och ställa frågor till texten stimulerar elevers metakognitiva förmåga 

som i sin tur bidrar till läsförståelse (Keene & Zimmermann 2003, Westlund 2009; 2015). 

Reichenberg (2014) och Eckeskog (2013) visar ett överensstämmande forskningsresultat, att 

frågor som ställs i klassrummen för det mesta ter sig som en monolog, en envägskommunikation 

där eleverna besvarar lärarens frågor. 

Att eleverna ges möjlighet att läsa inferenser visar goda resultat på elevers läsförståelse. Att läsa 

bortom det skrivna ger en djupare förståelse av texten (Keene & Zimmermann 2003, 

Reichenberg 2014, Westlund 2015). Att läsa inferenser menar forskarna är när läsaren och texten 

interagerar och läsaren gör innehållet till sitt med hjälp av kunskap och erfarenhet.  

Forskarna är eniga om att ordavkodning, att ”knäcka koden”, bör tidigt vara automatiserad hos 

eleverna för att den kognitiva ansträngningen skall läggas på att förstå den text de läser (Westlund 

2009, Reichenberg & Lundberg 2011, Stenlund 2011, Westlund 2015). Eckeskogs (2013) 

studieresultat visar att de lärare som medverkade i studien uppgav att först måste eleverna kunna 

avkoda texten innan läraren undervisar i förståelsestrategier, samtidigt som Stenlund (2011) 

hävdar att det är just dessa två komponenter som bör löpa parallellt. Detta likt det Levlin (2014) 

skriver, att avkodning är en viktig komponent i läsförståelsen, dock ej den enda.  

Reichenberg (2012) har jämfört svenska och norska elevers resultat gällande PISA-

undersökningen (2009) och ser att det skiljer sig beträffande undervisningen i läsförståelse. 

Reichenberg skriver att svenska elever inte i samma utsträckning som norska elever samtalar om 

texter samt att svenska elever i mindre utsträckning för dialoger kring texter av olika genrer. 

Textsamtal menar Reichenberg och Lundberg (2011) skiljer sig från Chambers (1998) boksamtal 

vad gäller textgenrer. Textsamtal innefattar all typ av text och frågan varför är central för att 

kritiskt analysera textens innehåll, medan boksamtal behandlar skönlitterära texter. Att förstå 

olika genrers struktur hjälper eleven att förstå textens innehåll (Westlund 2009; 2015).  

Att tidigt upptäcka elever som är i behov av särskilt stöd i läsutvecklingen har stor betydelse för 

elevens fortsatta språkutveckling (Herkner 2011, Krantz 2011, Levlin 2014). Olika test kan ge en 

indikation på var eleven befinner sig i läsutvecklingen beträffande läsförståelse och detta skapar 

förutsättningar för eleven att få en väl utvecklad läsförståelse (Herkner 2011, Krantz 2011, Levlin 

2014). Det är av stor vikt, enligt Levlin (2014:153), att tidigt upptäcka elever med lässvårigheter 

och Levlin poängerar att elever med läsförståelsesvårigheter är de elever som framför allt gynnas 

av att tidigt upptäckas. 
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3. Metod 
3.1 Genomförande  
Vi undersöker hur textsamtal används i undervisningen för att eleverna ska ges möjlighet att 

uppnå läsförståelse. Syftet är att undersöka hur lärarna använder olika typer av textgenrer i sin 

undervisning samt vad lärarna anser att eleverna lär sig av att använda textsamtal i 

undervisningen. Begreppet textsamtal i denna uppsats är när lärare och elev eller elev och elev 

diskuterar, reflekterar och analyserar den text de läst. Ett annat syfte med uppsatsen är att 

undersöka vilka mål i Lgr 11 (Skolverket 2011) som eleverna, enligt lärarna, uppnår genom 

textsamtal i undervisningen. I resultatet redovisas observationerna och intervjuerna, utifrån vår 

definition av textsamtal samt vår frågeställning och utifrån den litteraturstudie vi gjort på tidigare 

forskning i ämnet. Vi väljer att rikta vår uppmärksamhet mot lärarens didaktiska val beträffande 

hur de väljer att arbeta med textsamtal i sin undervisning. Westlund (2009:36f) menar att den 

didaktiska teorin innebär att lärarens val är avgörande för hur eleverna på det mest effektiva sättet 

kan ta till sig den modell av lärande som läraren gestaltar. Hon skriver vidare att den ”didaktiska 

teorin gör läraren till huvudperson” (Westlund 2009:37). Westlund (2015:39)skriver att 

läsförståelse inte är en universell kunskap utan är unik för varje individ.  

3.2 Forskningsetik 

Vår åsikt är likt Brymans (2011:126ff) att man inte kan försumma de etiska aspekterna eftersom 

denna forskning innefattar sociala möten där integritetsfrågan är en viktig aspekt. Han beskriver 

fem aktuella etiska områden som bör beaktas, vilket beskrivs nedan. I undersökningen skall ingen 

deltagare komma till skada vare sig fysiskt eller psykiskt (a.a.). Vidare poängterar Bryman (2011) 

att informanterna skall veta att undersökningen är frivillig samt vad den innefattar även syftet 

med undersökningen. Insamlade forskningsdata skall behandlas med respekt samt endast 

användas till dess syfte. Före våra intervjuer och observationer tog vi telefon- och e-postkontakt 

med både skolledare och lärare, detta för att få alla deltagarnas samtycke. Efter samtycket delgavs 

ytterligare information angående undersökningens syfte samt undersökningens upplägg, detta för 

att göra deltagarna trygga i sitt deltagande (se även Bryman 2011). Vi bad även att få närvara vid 

en lektion som läraren ansåg innefatta textsamtal där läraren fick bjuda in oss till ett lämpligt 

tillfälle. Undersökningens syfte har inget med deltagarnas privatliv att göra, utan har endast 

undervisningsfokus.  

 

Eftersom observationen sker i ett verkligt klassrum med elever så har ett informationsblad, avsett 

till målsman (se Bilaga 1), skickats ut till ansvarig lärare för att underrätta om vår ankomst och 

undersökningens syfte samt vilka vi är som skall utföra observationerna. Eftersom våra 

observationer inte innefattar eleverna primärt så finns det ingen relevans med samtyckesbrev från 

målsman.  

3.3 Materialinsamling 

Intervjuer är en del av vår metod, där informanter är tre behöriga lärare från tre olika kommunala 

skolor i vår kommun, vilka är anonyma i examensarbetet. Muntliga intervjuer där vi båda 

skribenter deltog vid varje intervju, för att få en större trovärdighet. De intervjuade lärarna har 

även observerats vid ett undervisningstillfälle. Även vid observationerna var båda skribenterna 

närvarande. En litteraturstudie är gjord för att se vad tidigare forskning säger om textsamtal och 
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läsförståelse i undervisning. Under observationerna användes ett observationsschema som stöd 

för observationens innehåll (se bilaga 2). Intervjun bestod av förutbestämda frågor till läraren om 

hur de bedriver textsamtal och varför samt vad läraren anser att ett textsamtal är. Bryman 

(2011:262) skriver att det alltid finns en svaghet i att informanterna förskönar sina svar under en 

intervju, därav valet att kombinera den med en observation. Strukturerade observationer menar 

Bryman (2011:279) ger bästa resultat i kombination med en annan metod. Observationerna och 

intervjuerna i studien är av strukturerad karaktär, detta metodval ger varje informant samma 

”frågestimuli” (Bryman 2011:203), det vill säga att lärarna möter samma frågor. Anledningen till 

att lärarna besvarar samma frågor är att skribenterna ska kunna jämföra lärarnas svar med 

varandra.   

Bryman (2011:203) skriver att strukturerade intervjuer vanligtvis innefattar frågor med fasta 

svarsalternativ. I denna studie har vi frångått detta. För att kunna jämföra lärarnas beskrivningar 

av textsamtal har vi valt att använda öppna svarsalternativ där lärarna får besvara frågorna i 

frågeschemat med egna ord (Bryman 2011:243f).  

Boyd och Ericsson (2015:19) skriver att det är vanligt att kombinera den kvalitativa med den 

kvantitativa metoden för att dra nytta av de båda, vilket vi gjort i studien. Lagerholm (2010:31) 

skriver att den kvalitativa metoden inte utesluter den kvantitativa metoden och vice versa, han 

skriver att det är positivt att kombinera dessa. Vi har ett kvantitativt frågeschema utifrån Bryman 

(2011:203) då intervjuerna har strukturerade frågor, men med kvalitativa svarsalternativ, där 

lärarna svarar utifrån sig. Metoden är kvalitativ då den innefattar ett fåtal informanter där syftet är 

att få fördjupad förståelse utifrån deras intervjusvar samt deras val av undervisningsmetod (se 

även Lagerholm 2010:31 samt Boyd & Ericsson 2015:18).  

3.4 Urval 

Urvalet av informanter i uppsatsen är med hänseende till det som Boyd och Ericsson (2015:58) 

skriver, vilken grupp har något att tillföra denna forskning. Lärarna, som är våra informanter kan 

bidra med forskningsresultat med relevans för vår frågeställning och forskning. Urvalet har en 

kvalitativ form då vi valt att intervjua och observera tre behöriga lärare, detta för att få fördjupad 

förståelse med hjälp av både observation och intervju. Boyd och Ericsson (2015) menar att ett 

fåtal informanter inte ger något generellt forskningsresultat utan en kvalitativ inblick. I vårt fall 

ger det oss en kvalitativ inblick i hur lärarna arbetar med textsamtal i undervisningen i tre olika 

skolor i vår kommun. Valet av en kvalitativ metod grundar sig i att vi vill ha en fördjupad bild av 

lärarens förhållande till textsamtal (a.a.).  

 

I början av examensarbetet tog vi beslutet om att urvalet skall innefatta tre olika kommunala 

skolor, detta för att få en viss spridning. På dessa skolor valde vi att observera och intervjua tre 

lärare i årskurs 2, eftersom vi anser att man kommit längre i läs- och skrivutveckling i denna 

årskurs än tidigare. De tre lärarnas arbetssätt är för oss skribenter inte känt sedan tidigare.  

3.5 Observation 

Westlund (2009:37; 2015:87) skriver att det inte finns någon ”Quick fix” med modell eller mall 

som lärarna endast kan anamma, utan hon menar att det krävs ett medvetet arbete från lärarens 

sida för att eleverna ska bli aktiva och fördjupa sin läsförståelse. Det är lärarens medvetna val 
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beträffande hur de kommunicerar läsförståelse med eleverna som vi kommer att observera i 

undervisningen.  

 

Vår observation är en deduktiv forskningsmetod, utifrån Boyd & Eriksson (2015:19). Den 

deduktiva metoden visar om det som observeras stämmer överens med den tidigare forskning vi 

tagit del av, som presenteras i forskningsbakgrunden. Vi har observerat hur läraren bedriver 

textsamtal i sin undervisning samt vilka metoder läraren använder under textsamtal i sin 

undervisning. Lagerholm (2010:62) menar att i observationen ges möjlighet att se det naturliga i 

undervisningen, där observatören inte är delaktig och inte kan tvinga fram något förutbestämt 

resultat utan endast registrerar de data som synliggörs. Enligt Boyd och Ericsson (2015) är vår 

observation av karaktären enbart observatör då vi inte påverkat eller deltagit i den situation vi 

observerat, författarna menar att ” man är som en fluga på väggen” (Boyd och Ericsson 2015:93).  

 

Vårt metodval av observationen är enligt Boyd och Ericsson (2015:100) en strukturerad 

observation där vi använt oss av protokoll (se bilaga 2) med både rubriker och kolumner. Bryman 

(2011:264) beskriver observation som ett sätt att se människans beteende utan att använda sig av 

olika verktyg. Bryman (2011:269) beskriver dessutom olika sätt att registrera under observationen, 

bland annat beskriver han ”incidents” där observatören har en förväntan på vad som ska hända, 

alltså ett förväntat beteende av läraren/informanten som är relevant för vår forskning. När dessa 

”incidents” framkommer registrerar observatören detta enligt det förutbestämda 

observationsschemat (se bilaga 2). Anledningen till att använda en strukturerad observation är 

enligt Bryman (2011:265) att garantera att registreringen av deltagarnas beteende sker på samma 

vis, detta för att mer precist jämföra sammanställningen av det som är av syfte att studera.  

3.6 Urval av observationstillfällen 

Bryman (2011:271) beskriver svårigheten med att välja tidpunkt för en observation, detta på 

grund av mänskliga faktorer så som orken beträffande för- eller eftermiddag. I vårt fall fick 

informanterna bestämma tidpunkt för vår ankomst efter vad de ansåg passade in i övrig 

undervisning.  

3.7 Intervju 

Vårt metodval för intervjuerna är strukturerad intervju, med beskrivningen att få så små skillnader 

som möjligt mellan de olika intervjuerna, därav de standardiserade frågorna i ett fastställt 

frågeschema (Bryman 2011:202ff). Standardiserade frågor i frågeschema beskriver Bryman (se 

bilaga 3) medför att svaren från informanterna kan jämföras och sammanställas för att ta ur 

essensen. Frågorna är enligt Bryman (2011) av öppen karaktär och detta ter sig naturligt för oss 

när det är en beskrivning av fenomenet vi vill åt. Bryman (2011) menar att öppna frågor lämnar 

rum för informanten att besvara frågan utifrån sig själv. 

 

I detta examensarbete är intervjuerna en kvalitativ metod där ett fåtal informanter ger en 

fördjupad insikt när de beskriver textsamtalets hur, vad och varför (Lagerholm 2010:54f). Syftet 

med intervjuerna är att visa lärarnas förståelse och definition av textsamtal i undervisning. Syftet 

med intervjuerna är även att besvara frågorna som ställs i frågeställningen: Hur beskriver läraren 

ett textsamtal, Vilka mål i Lgr 11 kan enligt lärarna eleven uppnå genom textsamtal, samt hur 
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läraren bedriver textsamtalet i sin undervisning för att skapa förutsättningar för läsförståelse även 

vilka metoder läraren använder under textsamtal i sin undervisning. 

 

Intervjuerna är av strukturerad karaktär där vi använt en manual med frågor (se bilaga 3) till alla 

tre lärare samt att intervjuerna spelades in, detta för att hålla oss till ämnet samt att inte missa 

något som sades i intervjun (se även Lagerholm 2010:55f).  

3.8 Vidgat validitetsbegrepp 

Boyd & Ericsson (2015:24f) menar att i kvalitativ forskning kan reliabilitet uteslutas på grund av att 

intervjusvaren kan variera beroende av vem som utför intervjun och det är inte sannolikt att 

samma svar ges ett år senare. Reliabilitet indikerar att samma resultat skall kunna presenteras 

oavsett vem som utför undersökningen samt oberoende av antalet undersökningar. Validiteten i 

vår studie kan betraktas som hög, trots det låga antalet informanter på grund av urvalet 

informanter, då de skiljer sig åt i utbildning, ålder, olika skolor samt fortbildning. Det finns ingen 

anledning att tro att dessa lärare avviker från övriga lärare, generellt sett. Valet av lärare grundar 

sig på att de besitter kunskaper om de företeelser som vår studie undersöker (Lagerholm 

2010:55). Ena sidan av studien indikerar hög validitet då vi anser att studien har givit svar på våra 

frågor samt en inblick genom observationerna i undervisningen beträffande textsamtal, men å 

andra sidan beskriver Bryman (2011:274) en risk med att studera människors beteende, då 

medvetenheten hos informanten kan bida till en modifikation av sanningen. 
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4. Resultat 

I denna del av examensarbetet redovisas resultaten av de tre observationerna samt resultaten av 
studiens tre intervjuer. 

4.1 Resultat av klassrumsobservation  

Observationerna utfördes utifrån vad Boyd och Ericsson (2015) benämner som enbart 

observatör där vi varken deltog eller påverkade. Lärarna som observerades fick i uppdrag av oss 

skribenter att på eget initiativ bjuda in oss till en lektion där de utför textsamtal i undervisningen. 

Lärarna presenterade oss för eleverna och vi intog fluga-på-väggen-position (Boyd och Ericsson 

2015:93).  

 

Genom de tre observationerna besvaras frågorna ur frågeställningen 

 Hur bedriver lärarna textsamtal i sin undervisning för att skapa förutsättningar för 

läsförståelse? 

 Hur arbetar lärarna med texter i olika genrer i textsamtal?  

 

De tre lärarna i undersökningen bestämde sig för att bjuda in oss till en lektion i ämnet svenska. 

Två av de tre utgick från högläsning som metod för textsamtalet. Den tredje läraren arbetade med 

textsamtalet som en-mot-en-metod med eleverna. En-mot-en-metoden under observationen innebar 

att läraren enskilt med eleven diskuterade elevens skrivna text, där samtalets mål var att förbättra 

textens språkliga struktur samt förtydliga textens innehåll. Lektionen var en fortsättningslektion, 

utifrån ett högläsningstillfälle som innefattade en skönlitterär text.   

Två av de tre lärarna använde skönlitterära texter för textsamtalet som observerades. En av de tre 

lärarna undervisade i olika genrers struktur. Läraren använde tre genrer under lektionen 

berättande, sakprosa samt saga.  

Lärarna bedrev lektionen utifrån tre olika metoder. En av de tre lärarna bedrev textsamtalet i 

syfte att förbättra den språkliga strukturen på elevernas skrivna text. En av de tre lärarna läste 

högt för eleverna och en lärare fördelade högläsning till eleverna. En av de tre lärarna 

presenterade textsamtalet som en aktivitet för lektionen samt syftet med läsningen. 

Under observationerna uppmärksammade en av lärarna lässtrategier, läraren bad eleverna att 

förutspå handlingen utifrån bilden i boken. Förutspå är en av strategierna i Palincsar och Browns 

(1984) Reciprocal Teaching (se även Duke & Block 2012). Westlund (2009; 2015) menar även hon 

att förutspå handlingen är en strategi som expertläsaren använder sig av.  

Vi observerade hur talutrymmet fördelades mellan eleverna och läraren under de tre observerade 

lektionerna och det ter sig olika i klassrummen. En av de tre lärarna fördelade taltiden genom att 

låta eleverna läsa högt för varandra. Samma lärare ägde dock det mesta talutrymmet och tillika 

frågorna som ställdes under textsamtalet. En av lärarna använde som tidigare nämnts, en-mot-en-

metoden, där läraren arbetade enskilt med eleven, men samtalet ter sig ändock som en monolog 

(Westlund 2009). I monologen ställde läraren frågor som har givna svar, där eleven endast kan 

svara rätt eller fel. En av de tre fördelade taltiden genom kamratstöttning, trots detta ägde läraren 

stor del av talutrymmet.  



 

22 

 

I textsamtal är frågor till den lästa texten centrala och avgörande för hur textsamtal fortlöper, där 

varför-frågan är av betydelse (Reichenberg och Lundberg 2011:70ff). Reichenberg (2014:64) och 

Eckeskog (2013) redovisar båda utifrån sina undersökningar, att läraren ställer frågan och 

eleverna besvarar den. Båda forskarna menar att de frågor som ställs i klassrummen inte är av en 

dialogisk karaktär utan ter sig som en envägskommunikation. Våra observationer indikerar 

liknande resultat; ingen av de tre lärarna använde frågor av dialogisk karaktär. En av de tre lärarna 

ställde frågor där elevens erfarenhet var i fokus för att besvara frågan, där eleverna får göra 

inferenser (Keene & Zimmermann 2003). Ingen av lärarna ställde frågan varför till texten. Två av 

de tre lärarna använde kontrollfrågor, där det finns ett givet svar. En av lärarna ställer 

inferensfrågor till eleverna, där svaret inte är givet, utan utgår från elevernas erfarenhet. 

En av de tre lärarna förklarade ett fåtal ord som läraren ansåg att eleverna kunde ha svårigheter i 

att förstå. Westlund (2009 samt Körling 2012) skriver att högläsning kan berika ordförrådet hos 

eleven om högläsning ter sig som ett pedagogiskt verktyg. De två författarna har emellertid olika 

uppfattningar om när i textsamtal ord skall förklaras, men de är eniga om att svåra ord behöver en 

förklaring för att berika ordförrådet. Under observationerna använde en av de observerade 

lärarna en tankekarta som verktyg efter samtalet för elevens fortsatta arbete. En av de tre lärarna 

förklarade ord under högläsningen. 

Westlund (2009:160) menar att i ett kooperativt lärande där dialog sker utvecklas eleverna. Hon 

anser att mångfalden av röster är det som berikar lärandet, man lär av varandra (Westlund 

2009:22). Under observationerna valde vi att uppmärksamma hur man bemöter de ”tysta 

eleverna”. Två av tre lektioner innefattade samtal mellan eleverna, dock inte som ett dialogiskt 

språkrum, då eleverna besvarade lärarens frågor och gav små kommentarer på varandras utsagor. 

Den ena av de två lärarna använde kamratstöttning för att besvara lärarens frågor till texten 

tillsammans. Den andra av de två lärarna hade fördelat talutrymmet genom en uppdelning av 

läsning till eleverna. Det tredje klassrummet innefattade inte det arbetssättet utan talutrymmet 

fördelades mellan lärare och elev, vilket Eckeskog (2013) menar ger en möjlighet till att utveckla 

elevernas kunskap, genom att eleven läser enskilt med hjälp av läraren.  
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4.2 Resultat av intervjuerna 

Syftet med intervjuerna är att visa lärarnas förståelse och definition av textsamtal i undervisning 

och vad textsamtal kan skapa förutsättningar för. Syftet med intervjuerna är även att besvara de 

frågor som ställs i frågeställningen.  

 Hur beskriver lärarna ett textsamtal? 

 Vilka mål i Lgr 11 kan eleven uppnå genom textsamtal, enligt läraren?  

 Hur bedriver lärarna textsamtal i sin undervisning för att skapa förutsättningar för 

läsförståelse? 

 Hur arbetar lärarna med texter i olika genrer i textsamtal?  

 

När lärarna besvarar frågan om hur de går tillväga i textsamtal beskriver de alla att textsamtal har 

sin utgångspunkt i högläsning. Det som skiljer i lärarnas beskrivning är vem som läser texten 

högt. En av de tre lärarna säger att barnen läser högt för varandra, en annan menar att läraren 

läser och eleverna besvarar de frågor som ställs. Den tredje läraren benämner ingen som 

högläsare utan talar om att det ter sig olika beroende av vilken text som behandlas, text skriven av 

eleven eller om det handlar om en högläsningstext. Textsamtal ger förutsättningar för 

ordförståelse enligt de tre lärarna, detta menar även Westlund (2009 Se även Reichenberg & 

Lundberg 2011, Westlund 2015). En av de tre lärarna menar att eleverna lär sig mer av att se det 

svåra ordet skrivet. I Herkners (2011) enkätstudie av 23 lärare presenterar hon att 18 av de 23 

lärarna använde högläsning dagligen i undervisningen.   

När lärarna beskriver hur de genomför ett textsamtal betonar de vikten av frågor som ställs till 

texten. Duke och Block (2012) skriver att högläsning är ett tillfälle för eleven att ställa frågor till 

texten och forskarna menar att detta gynnar utvecklingen av elevens ordförråd, vilket i sin tur 

gynnar läsförståelsen hos eleven (Duke & Block 2012 se även Eckeskog 2013). En av de tre 

lärarna nämner att eleverna uppmuntras till att läsa mellan raderna och en av lärarna använder 

inferensfrågor när de fördjupar sig i en text.  

Två av de tre lärarna talar om att textsamtal ter sig olika beroende av genrer. En av lärarna talar 

om att det är beroende av vad man vill komma fram till, hur textsamtal ter sig, samt vilken text 

som är utgångspunkt. En av de tre lärarna jämför textsamtal med Aidan Chambers (1998) 

boksamtal. Reichenberg och Lundberg (2011) beskriver skillnaderna i text- och boksamtal, där 

det förstnämnda har varför-frågan som grund och innefattar all text medan det sistnämnda 

behandlar skönlitterära texter och utesluter varför-frågan. Läraren som jämförde samtalen menar 

att man inte ställer frågan varför när man diskuterar text med elever då den kan betraktas som 

blockerande för eleven. I textsamtal kan läraren upptäcka vilka kunskaper som saknas hos 

eleverna, säger en av de tre lärarna och menar att det är en vinst med textsamtal. Keene och 

Zimmermann (2003:153) menar att samtala om texters innehåll kan ge läraren nya insikter i 

elevernas förståelse och var de befinner sig i sin språkutveckling. 

Den stora vinsten med textsamtal menar alla tre lärarna är gemenskapen som samtalen genererar. 

Man får ta del av andras åsikter där eleverna lär av varandra, säger en av de tre lärarna. Textsamtal 

gynnar elevens utveckling till att argumentera samt sker en utveckling hos eleven genom 

argumenten däribland att motivera sin åsikt, menar en av de tre lärarna. Begreppsuppfattning 

menar en av de tre lärarna är den stora vinsten med textsamtal. Två av lärarna talar om 

textsamtals positiva effekt vad gäller ordförråd (se även Westlund 2009, Reichenberg 2014, 
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Westlund 2015). I Duke och Blocks (2012) undersökning framkommer att repetition av 

ordförståelse och ordförrådsledd undervisning inte är planerad (Duke & Block 2012). I vår 

undersökning är det ingen av de tre intervjuade lärarna som talar om ordförrådsledd undervisning 

utan beskriver det som att ett utvecklat ordförråd är en bieffekt av textsamtal. 

Planering är A och O enligt de tre lärarna vad beträffar att använda texter som utgångspunkt för 

ett samtal, de poängterar vikten av att vara väl förberedd i vad texten innehåller. En av de tre 

lärarna menar att ett textsamtal oftast är planerat med ett givet mål men textsamtal kan också ske 

spontant i klassrummen. En av de tre lärarna planerar textsamtal utifrån elevernas språkliga nivå, 

där eleverna delas in i olika grupper. Läraren menar även att texten skiljer sig åt i de olika 

grupperna. En av de tre lärarna menar att planeringen skiljer sig, beroende av vilken typ av 

textsamtal som skall utföras. Läraren menar att i planeringen ingår det att vara förberedd på vad 

eleverna kan stöta på för hinder med texten och säger att eleverna måste stöttas och inte lämnas 

därhän. Palincsar and Brown (1984:169) lägger ansvaret på läraren som ska guida eleven på den 

nivå eleven befinner sig.  

I Duke och Blocks (2012) undersökning visar resultatet att lässtrategier har stor inverkan på 

läsförståelse. Deras forskning visar att endast en liten del av undervisningen ägnas åt lässtrategier. 

Våra intervjuer indikerade liknande resultat, där en av de tre lärarna talar om att lässtrategier är en 

del av texthanteringen. Herkners (2011) studieresultat utifrån enkätfrågorna visade att en tredjedel 

av de lärare som besvarade enkäten undervisade i lässtrategier. En tredjedel av lärarna uppgav att 

de aldrig undervisade i lässtrategier.  

När lärarna beskriver hur de fördelar talutrymmet under textsamtal beskriver en av de tre lärarna 

arbetssättet med kamratstöttning, där eleverna kommer fram till ett gemensamt svar och alla får 

tala samt att man lär sig genom samtal. Utifrån detta kan en parallell dras till det Westlund skriver: 

”Det är mångfalden av olika röster som berikar inlärningsmiljön och ny kunskap skapas i 

dialogen” (Westlund 2009:22). En av de tre lärarna beskriver strategin EPA (enskilt, par & alla) 

som modell för hur talutrymmet fördelas i gruppen. Läraren talar även om att fördelningen av 

talutrymmet skiljer sig åt beroende av gruppens storlek. En av de tre lärarna uttrycker att 

elevernas talutrymme är så rättvist det bara går, läraren beskriver att alla ska läsa och samtala där 

ett dialogiskt klimat eftersträvas. 

Det finns en likhet i de tre lärarnas svar beträffande hur valet av text ter sig. De är överens om att 

en del av valet är lärarens ansvar samt att läraren väljer text efter erfarenhet. Två av lärarna talar 

om att boken måste vara ”spännande och trigga till nyfikenhet” samt ha en ”underfundig ton”. 

Den tredje läraren svarar att texterna ska vara noggrant övervägda och kan vara både elevvalda 

och klassuppsättningsböcker. En av de tre menar att elevvalda texter är ett alternativ, de andra två 

menar att det är läraren som väljer vad som skall läsas högt. Alla tre lärare anser att det är av stor 

vikt att vara väl förberedd beträffande textens innehåll innan textsamtal genomförs.  

I Skolverkets (2011) läroplan Lgr 11 kan man läsa att eleverna ska genom undervisningen ta del 

av ”Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form 

och innehåll” (Skolverket 2011:223). I intervjuerna fick lärarna frågan om de presenterar olika 

genrer när de använder textsamtal som undervisningsmetod. En av de tre lärarna menar att man 

läser texter ur tre olika genrer för eleverna som de sedan får diskutera strukturen hos. En av tre 

beskriver att de arbetar med olika genrer i olika perioder för att få en fördjupad förståelse för 

genrens struktur. Den tredje läraren menar att när läraren presenterar olika genrer använder de sig 
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av tavlan som hjälpmedel, där man visar genrens struktur. Läraren visar upp ett exempel för 

eleverna, som en modell.  

Läraren som modell för lärande är något som Palincsar och Brown (1984) förespråkar i sina 

studier som visat goda resultat på läsförståelse. Westlunds (2009:182, 196, 237) åsikt är att 

muntligt återberättande i textsamtal utvecklar den muntliga kompetensen hos eleverna och detta 

bör göras under hela skoltiden. Eleverna är hjälpta av att besitta kunskaper om strukturen hos 

olika texter, i hur de är uppbyggda, beroende på genrer, detta både för att själva kunna skriva 

berättelser och för att utveckla läsförståelse. 

Eckeskog (2013) presenterar i sin interventionsstudie att de lärare hon studerat inte har utgått 

från Lgr 11 (Skolverket 2011) i sin undervisning utan undervisningen har i efterhand kopplats till 

kursplanen i svenska (Skolverket 2011:222ff). Två av de tre lärarna vi intervjuat hämtade Lgr 11 

och slog upp de mål som de anser att textsamtal berör. Alla tre lärarna menade att textsamtal 

möjliggör för eleverna att uppnå flertalet av kunskapsmål i Lgr 11 (Skolverket 2011:222). En av 

lärarna talar om att textsamtal ger eleverna en grundförståelse där mål i Lgr 11 uppnås 

beträffande förmågor och färdigheter.  

En svårighet med att utföra textsamtal är enligt en av lärarna att det ska bli av, men menar vidare 

att själva genomförandet inte är någon svårighet. Att förhålla sig neutral som lärare är enligt en av 

de tre lärarna en svårighet och denne beskriver ytterligare en svårighet i att få de tysta eleverna att 

tala. Stora grupper och helklasser kan försvåra att textsamtal blir dialogiska. Läraren säger också 

att det är en svårighet när elever som läser bra ändock inte förstår det lästa (se även Keene & 

Zimmerman 2003) samt om textens svårighetsgrad ligger högre än elevernas läsförståelse.  
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5. Diskussion  

Diskussionen tar avstamp i examensarbetets syfte samt de resultat som framkommit om 

textsamtals betydelse för elevers läsförståelse i vår undersökning. Studiens resultat diskuteras 

utifrån den förankring som gjorts i den tidigare forskningen. 

5.1 Metoddiskussion 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur lärare använder textsamtal i undervisningen 

för att skapa förutsättning för läsförståelse. Syftet är även att undersöka om de behöriga lärarna i 

vår studie använder textsamtal som undervisningsmetod samt om textsamtal ter sig olika 

beroende av texters genrer. Studien har även som syfte att undersöka om lärarnas metodval 

beträffande textsamtal har sin utgångspunkt i Lgr 11 (Skolverket 2011). Studien innefattar tre 

intervjuer med behöriga lärare samt tre observationer där samma lärare ingår. Vi bad lärarna 

bjuda in oss till lektionstillfällen där de ansåg att undervisningen innefattade textsamtal. 

Informanterna i studien har verkligen visat ett stort intresse, de tillfrågade har inte nekat oss att få 

observera eller genomföra en intervju. Det är en finkänslig uppgift att studera professionellas 

kunskaper samt att studera deras undervisning. Men, som forskningen visar, är det av stor vikt att 

använda strukturerade textsamtal i den tidiga läsutvecklingen för att eleverna ska uppnå 

läsförståelse. Läsförståelse är livsviktigt för den demokratiska medborgaren.  

Denna studie är ingen interventionsstudie, men genom att vi bad om att få närvara under en 

lektion som innefattade textsamtal, har vi ändock påverkat lärarens undervisningsmetod. För att 

höja kvalitén i studien är urvalet av informanter behöriga lärare samt en kombination av 

observation och intervju och att intervjuerna spelades in (Lagerholm 2010:56).  

Bryman (2011:370) menar att det kvalitativa metodvalet gör det svårare att precist redovisa 

tillvägagångsättet i jämförelse med den kvantitativa metoden, detta på grund av den mänskliga 

faktorn, där informanten kan försköna och modifiera sanningen. Den kvalitativa metoden ger 

inga generella svar, vilket inte har varit avsikten med vår studie, utan avsikten har varit att ge en 

fördjupad inblick i hur urvalet av lärare använder textsamtal i undervisningen samt hur de 

diskuterar kring textsamtal som metod (Lagerholm 2010:55). Den kvalitativa metoden skiljer sig 

från den kvantitativa metoden i det avseendet då den kvantitativa metoden kan förklara ett 

fenomen i analogi till kvalitativa metoden som kan förklara hur och varför (Lagerholm 2010:31). 

Genom att kombinera kvalitativa observationer och intervjuer ger det enligt oss ett mer 

trovärdigt resultat då vi får ta del av lärarnas utsaga och även lärarnas handling. 

Vår studie bekräftar den deduktiva metoden, där Boyd och Ericsson (2015:19) menar att teori 

bekräftar den tidigare forskningen som gjort av samma fenomen, detta kan vi sedan jämföra med 

våra observationer. Vår studie indikerar liknande resultat som både Eckeskog (2013) och 

Hallesson (2015) presenterar, då de observerat undervisningstillfällen i sina undersökningar. 

Deras resultat visar att lärare inte använder strukturerade textsamtal som undervisningsmetod, 

utan lärarna använder ett axplock av de komponenter som ingår i ett strukturerat textsamtal, detta 

visar även vår studie.  

En svaghet i vår studie är att när intervjuer görs, så kan informanten drabbas av social 

önskvärdhet (Bryman 2011:224). Detta betyder att informanten väljer att uttrycka sig på ett 

önskvärt sätt, vilket kan leda till att det blir en modifiktion av sanningen (a.a.). En annan svaghet 
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är att intervjuaren och informanten kan ha olika uppfattningar om ords betydelse (Bryman 

2011:224f). Ytterligare en svaghet i användandet av direktintervju är om intervjuaren uttrycker 

egna åsikter så kan detta påverka informantens svar. Det finns ett uns risk att vi skribenter 

influerat de intervjuade lärarnas svar, på grund av vårt gedigna intresse för ämnet (Bryman 

2011:225). Under intervjuerna förtydligade skribenterna varför-frågans existens i textsamtal och 

påverkade troligtvis en av de tre lärarnas uppfattning om hur varför-frågan används i strukturerat 

textsamtal. 

Svårigheten med att studien inte är en interventionsstudie till fullo är att de lektioner som 

observerats är av olika karaktär och kan vara påbyggnadslektioner, där man fortsätter med något 

som tidigare presenterats. De kvalitativa klassrumsobservationerna får mindre genomslag på 

grund av de få tillfällen som observerades. Om studien innefattat fler observationstillfällen kunde 

de ge möjlighet till en mer tillförlitlig bild av lärmiljön. Studien har ändock givit oss en 

uppfattning om vilka metoder lärarna använder i klassrummen för att möjliggöra elevers 

läsförståelse.  

En svårighet som vi skribenter upplevt under observationstillfällena är att vi redan definierat vad 

ett textsamtal skall innefatta, vilket gav oss kritiska ögon och genom detta gick vi eventuellt miste 

om viktiga detaljer i undervisningen. Studien har berikat oss med kunskap inför nästa 

undersökning med avseende på ledande frågor, där Lagerholm (2010:40) beskriver dessa som 

frågor där informanten kan antyda intervjuarens önskade svar. Den fråga vi har i tanken i studie 

är: Vad har du för mål med textsamtal? Är det olika beroende på genrer? (Bilaga 3) Vilket kan syfta åt att 

vi vill att textsamtalet skall skilja sig beroende av genrer. 

5.2  Resultatdiskussion  

Att läsförståelse är ett komplext fenomen kan skönjas i vår studie, detta genom att endast en 

lärare talar om läsförståelse när de kopplar textsamtalet till Lgr 11 (Skolverket 2011). Fördomen 

om att läsförståelseundervisning ligger under svenskämnet avspeglar sig i att alla lärare i vår studie 

valde att bjuda in oss till en lektion i svenska för att visa en lektion som innefattade textsamtal. 

Studiens syfte är att besvara frågorna i frågeställningen, Hur beskriver lärarna textsamtal och Hur 

bedriver lärarna textsamtal i sin undervisning för att skapa förutsättningar för läsförståelse? Hur 

arbetar lärarna med texter i olika genrer i undervisningen samt vilka mål i Lgr 11 kan, enligt 

lärarna, eleven uppnå genom textsamtal?  

Lärarnas beskrivning av textsamtal är att högläsning är utgångspunkten samt att det handlar om 

ett samtal om den lästa texten. Westlund (2009) skriver att högläsning stärker elevers läsförstålse 

om högläsning används för att ta sig an texten i ett strukturerat textsamtal. I vår undersökning 

varken beskriver lärarna eller använder någon modell, likt de strukturerade textsamtal som 

forskningen bekräftar gynnar elevers läsförståelse.  

När lärarna beskriver hur de bedriver ett textsamtal poängterar de i samklang vikten av att ställa 

frågor till texten. Resultatet av observationerna visar att två av de tre lärarna ställde kontrollfrågor 

till eleverna. Utifrån detta görs Stenlunds (2011) resultat förståeligt att svenska elever presterar 

bättre när textbaserade frågor besvaras, till skillnad från tolkande och värderande frågor. En av 

lärarna ställde inferensfrågor där elevernas erfarenhet var i fokus. Samma lärare ställde vid ett 

tillfälle en fråga där eleverna utifrån bilden fick förutspå fortsättningen i texten. Med hänseende 

till att den tidigare forskningen i examensarbetet entydigt visar att lässtrategier gynnar elevers 
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utveckling av läsförståelse, är det anmärkningsvärt att ingen av lärarna förklarade lässtrategier och 

att endast en använde sig av det i en liten del av den observerade undervisningen.  

Under de tre observerade tillfällena blev vi varse komplexiteten i att arbeta med textsamtal i 

klassrummen för att ge eleverna möjlighet till läsförståelse. Observationerna gjorde oss 

uppmärksamma på lärarnas svårigheter att ställa frågor till texten för att få ut det maximala av 

textens innehåll. Måhända grundar det sig i det Eckeskog (2013) skriver, att lärarna inte 

responderar på elevernas frågor på ett bekräftande och utvecklande vis. Eckeskog (2013) menar 

att frågan inte är det viktigaste, utan hur läraren tar emot frågan och responderar på den. I våra 

observationer är det svårt att bekräfta detta eftersom lärarna ägde frågan och eleverna ställde inga 

frågor. Eftersom vårt resultat grundar sig på ett fåtal observationer, kan vi inte uttrycka oss om 

huruvida det handlar om att den ställda frågan inte berikar ett dialogiskt språkrum eller om det är 

så att eleverna inte är vana att ställa frågor till texten. Frågorna under observationstillfällena var 

inte av utvecklande karaktär, det vill säga att eleverna inte bjöds in till ett samtal utan de 

besvarade lärarens frågor, eleverna samtalade inte med varandra.  

Kombinationen av att styra frågan och samtidigt bjuda in eleverna i samtalet är komplex. Det 

Hallesson (2015) beskriver i sin avhandling beträffande att de fria gruppsamtalen inte genererar god 

läsförståelse, stämmer möjligen överens med det vi observerat, där det brister i lärarens roll som 

modell för samtalet. Lärarna har ingen tydlig struktur för hur samtalet skall te sig. Krantz (2011) 

resultat gällande det expressiva språktestet där hon skriver att eleverna inte utvecklades på grund 

av bristen på struktur i återberättandet av texten samt elevernas obefintliga strategier för att ta sig 

an en text, finns en likhet gällande observationerna i vår studie.  

De samtal som uppstår under observationerna har karaktären av fria gruppsamtal. Utifrån våra 

intervjuer vet vi att läraren har valt texten för samtalet med omsorg. Under observationerna 

upplevs att textens potential inte kommer fram till fullo, detta på grund av att frågorna inte 

möjliggör detta. Ingen av lärarna ställde frågan varför till texten, vilket möjligen kan ha sitt 

ursprung i det som resultatet av intervjuerna visar, att en av de tre lärarna menar att frågan varför 

är blockerande. Måhända att boksamtal (Chambers 1998) kan vara djupare förankrat i lärarnas 

undervisningsmetod. 

Vårt resultat av observationerna stämmer med Reichenberg (2014) samt Eckeskogs (2013) 

resultat, att de frågor som ställs i klassrummen oftast ter sig som en monolog. Utifrån den 

forskning vi tagit del av kan antas att de observerade lektionerna inte möjliggör för eleverna att 

utveckla läsförståelse, då eleverna inte inryms i ett dialogiskt språkrum. Under observationerna 

åskådliggjordes ambitiösa lärare. Lärarna använde sig av olika metoder med en medvetenhet om 

att synliggöra eleverna samt att lärarna strävade efter att få alla att delta i samtalet, vilket 

intervjuerna bekräftade.  

Att förstå textens struktur, oberoende av textens genre, underlättar för den metakognitiva 

ansträngningen, vilket medför att eleven i fråga kan fokusera på vad texten behandlar istället för 

att ägna tanken åt att förstå hur texten är uppbyggd. När lärarna i vår studie besvarar hur de 

arbetar med genrer i undervisningen beskriver de en klar bild om att textsamtal ter sig olika 

beroende av genrer. Alla var väl medvetna om att textsamtal behandlar alla genrer dessutom på 

olika vis. Lärarna var överens om att textsamtal inte endast utförs i svenskämnet utan i flertalet 

ämnen, ändock bjöd alla lärare in oss till en lektion i svenskämnet. Vår undersökning visar att 

lärarna är medvetna om att eleverna bör känna igen texters olika genrer samt att de undervisar 
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om strukturen hos olika genrer. Dessvärre indikerar vår studies resultat liknande Reichenbergs 

(2012) resultat, där hon jämfört läsundervisningen mellan svenska och norska elever, att svenska 

elever i mindre utsträckning diskuterar textinnehållet i olika genrer. Lärarna i vår studie talar om 

de olika texternas uppbyggnad, men det förs inga samtal om textens innehåll som inte är av 

skönlitterär karaktär. 

Ett av studiens syften var att undersöka vilka mål som eleverna uppnår i Lgr 11 (Skolverket 2011) 

genom textsamtal, enligt lärarna. Under observationerna presenterade en av de tre lärarna syftet 

med textsamtalet, att lära sig genrer. Två av lärarna varken berättade meningen eller målet med 

textsamtalet för eleverna.  

I intervjuerna däremot uttrycker lärarna att de anser att textsamtal är ett universalmedel för att 

uppnå flertalet mål i Lgr 11 (Skolverket 2011). En stor vinst med textsamtal, menar samtliga 

lärare, är att ordförrådet och ordförståelsen utvecklas hos eleverna. Lärarnas utsagor angående 

ordförråd och ordförståelse stämmer överens med Duke och Blocks (2012) forskning, där 

huvudsyftet i planeringen av textsamtal inte är att stärka ordförrådet, utan lärarna menar att 

textsamtal skapar förutsättningar för ett utvecklat ordförråd. Under observationerna synliggjordes 

inte detta mer än att en av de tre lärarna frågade eleverna om de förstod det dialektala ordet 

”gottaaffären, inte om eleverna visste vad det ordet betyder.   

En av de tre lärarna sammanfattar Lgr 11 (Skolverket 2011) med att det i mångt och mycket 

handlar om förståelse och färdigheter. Läraren menar att det inte är att eleverna läser, utan att de 

förstår vad de läser som sedan kommer bedömas utifrån Lgr 11. Samma lärare säger under 

intervjun att en svårighet med läsundervisningen är de elever som läser bra men ändock inte 

förstår. Läraren menar att textsamtal kan råda bot på detta, genom att man upptäcker att eleven 

inte uppnått läsförståelse. I analogi till detta finns hela den tidigare forskningen i examensarbetet, 

som indikerar att avkodning är en viktig predikator, men inte den enda.  

Resultatet av intervjuerna indikerar att lärarna menar att textsamtal kan visa både brister och 

dolda kunskaper hos eleven. En av de tre lärarna menar att textsamtal är ett förträffligt tillfälle att 

bedöma elevers kunskaper inför den individuella utvecklingsplanen (IUP). Likt Eckeskogs (2013) 

resultat, beträffande lärarnas utgångspunkt i Lgr 11 vid utförande av textsamtal, visar vår studie 

att kopplingen sker i efterhand i två av tre fall. Detta visade sig när två av de tre lärarna under 

intervjuerna hämtade Lgr 11 och kopplade textsamtalet till kunskapsmålen i de valda ämnena 

som lärarna ansåg passade till de textsamtal de genomfört. En av de tre lärarna skiljde sig markant 

från de övriga då läraren talade om att Lgr 11 handlar i mångt och mycket om förmågor och 

färdigheter. Läraren beskrev under intervjun att det viktiga i läsundervisningen är att eleverna 

förstår vad de läser och inte endast att eleven kan läsa.   

Vår definition av vad som är ett strukturerat textsamtal i studien har sin grund i studiens 

teoretiska perspektiv, där eleverna lär av och med varandra och detta stämmer väl överens med 

lärarnas åsikt om textsamtal. Resultatet av både observationerna och intervjuerna är entydigt i att 

lärarnas ambition är att skapa ett dialogiskt språkrum. Metoderna för hur talutrymmet fördelades 

visar våra resultat skiljer sig åt, men det gemensamma hos dem alla är att de eftersträvar 

detsamma. Likt Westlund (2009:22) säger lärarna i vår studie att det är mångfalden av röster som 

berikar inlärningsmiljön.  



 

30 

 

Ett övergripande resultatet som utmejslats under studiens gång är att vårt resultat stämmer 

signifikant med tidigare forskning. Examensarbetets studie indikerar liknande resultat som de 

studier som innefattar informanter med samma position. Beträffande det vidgade validetsbegreppet, 

styrks det av vårt resultat i studien. I jämförelse med Herkners (2011 se även Duke & Block 

2012) studie vad det anbelangar att lärare endast i liten utsträckning undervisar i 

läsförståelsestrategier, stämmer det signifikant med vårt resultat, där endast en tredjedel av lärarna 

undervisar i lässtrategier. Liknade jämförelse kan göras med Eckeskogs (2013) studie, avseende 

hur lärarna kopplar textsamtalet till Lgr 11 (Skolverket 2011).   

5.3 Slutord 

Lärare använder textsamtal i undervisningen men inte textsamtal av strukturerad karaktär. 

Tidigare studier indikerar att textsamtal kräver struktur och tydliga ramverk för att fungera som 

en undervisningsmetod som frambringar läsförståelse. Lärarnas beskrivning av textsamtal har sin 

utgångspunkt i högläsning med efterföljande samtal som involverar frågor till textens innehåll, 

men praktiken visar att en av tre lärare ställer frågor till den lästa texten av tolkande och 

värderande karaktär och två av de tre lärarna ställer textbaserade frågor. Likt tidigare forskning 

visar vårt resultat, i två av tre fall, att textsamtal kopplas i efterhand till Lgr 11.   

För att återkoppla till Olin-Schellers (2014) utsaga angående olika läsprojekt för gynnande av 

elevers läsförståelse, så kan vårt resultat samt den tidigare forskningen ge en större förståelse för 

komplexiteten i de olika projekten. Komplexiteten i att projekten har betraktats som ett ”Quick 

fix”. Nu när Skolverket, genom Läslyftet (Utbildningsdepartementet 2013), tagit sig an det tyngre 

galleriet kan ”Quick fix”-projekten vara till ända. Genom att Läslyftet (a.a.) utbildar lärarna i hur 

de ska utföra textsamtal som är forskningsgrundande, ges en större förståelse för svenskämnets 

olika kunskapsmål som eleverna bör uppnå. Vårt resultat indikerar att lärarna besitter kunskapen 

om att textsamtal kan möjliggöra för eleverna att uppnå läsförståelse. Men, det brister i 

utförandet, vilket kan bero på att lärarna inte använder sig av de strukturerade modeller för 

textsamtal som är forskningsbaserade och har visat goda resultat av elevers utveckling av 

läsförståelse.   
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Bilaga 1 

Brev till målsman 

Hej Målsman. 

 

Linn och Nina heter vi och är två studenter från Högskolan i Gävle som läser till lärare i 

förskoleklass till årskurs tre. Vi är nu inne på vår åttonde och sista termin där vi nu skriver vår 

c-uppsats. 

Vi kommer att observera läraren i ert barns klassrum, detta gör vi för vår C-uppsats. Eleverna 

kommer inte att intervjuas utan fokus kommer att ligga på läraren och undervisningen. Vi 

kommer endast vara med vid ett lektionstillfälle där textsamtal genomförs.  

Har ni frågor finns kontaktuppgifter i sidhuvudet.  

 

Med vänliga hälsningar  

Linn & Nina  
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Bilaga 2  

Observationer i granskning av undervisning i Textsamtal 

Observationsschema 1 

 

Årskurs: 2 Observation nr: 1 

Datum: 29/1-16 

Lektionstid (min): 40  

Observerat (min):25 

 Elever i klassen: 22 

 Närvarande elever vid observation: 11  

Skribenternas Kommentarer: 

I observationsschemat används: _ när påståendet inte uppfylls eller inte går att observeras. 

Vi observerade en lektion som läraren valt att visa för oss, då vi bad om att få komma på en lektion som 

innefattade ett textsamtal, enligt läraren. 

Lektionen var uppdelad i två olika arbetssätt. Den första behandlade tre olika genrer; Saga, berättande samt fakta. 

Den andra delen av lektionen, innefattade en text som inte var komplett, det fattades versaler och interpunktioner.  

Den andra delen väljer skribenterna att inte redovisa i ett observationsschema eller ta med i examensarbetet. Detta 

för att den inte studerar det som är syftet med vår undersökning och vårt examensarbete.  

Skribenternas namn: Linn & Nina 

  

  

Observation  Läraren ...   Läraren ... 

Textsamtal i 

grupp. 

  

 … inleder lektonen  … välkomnar eleverna och gör en tydlig och 

intresseväckande lektionsstart: Läraren presenterar uppgiften 

och talar om vad eleverna ska delta i. Läraren nämner de tre olika 

genrerna samt skriver dessa på tavlan.  

 

… presenterar aktiviteterna som ska ske under lektionen 

och syftet med dessa: Eleverna blir medvetna om att de inte 

endast ska lyssna till de olika texterna de ska dessutom kunna 

beskriva vilken text som tillhör en viss genre. 
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… sätter in lektionen i ett större sammanhang, gör en 

koppling till tidigare lektioner eller till andra 

ämnesområden: Det finns en koppling till tidigare lektioner.  

 

… Använder sig av en metod: Högläsning. 

 

… visar på olika lässtrategier: __ 

 

… anpassar innehållet, t.ex. ämnesområde, svårighetsnivå, 

efter elevernas intressen och förutsättningar: Svenska med 

fokus på genrer (mål i Lgr 11), anpassad till åk 2, ett tema som är 

anpassat till åk 2, det är ett generellt tema.  

 

 

 ... presenterar texten   

… talar om syftet med texten/läsningen: Att förstå genrers 

struktur.  

 

… ifrågasätter titeln/rubriker, bilder, framsida:__ 

 

… talar till eleverna på ett positivt sätt: Ja. 

 

… skapar ett tillåtande klimat och strävar efter att eleverna 

ska känna sig trygga: Arbetar med kamratstöttning, eleverna 

svarar i par. Låter eleverna svara fritt och påpekar att de inte gör 

något om svaret inte är korrekt.  

 

… bemöter elevernas åsikter med intresse, allvar och 

respekt. Ja.   

 

 

 

 

 … talar om genrer   … beskriver hur genrer skiljer sig i innehåll, språk och 

form: En basal genomgång. Läser olika genrer och eleverna får 

känna igen genren. 

 … inbjuder till 

flerstämmigt 

språkrum? 

  … uppmuntrar eleverna att lyssna på varandras åsikter 

med intresse, allvar och respekt: Ja med kamratstöttning. 
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… lyssnar på vad eleverna har att säga, låter eleverna tala 

till punkt: Ja. 

 

… ger eleverna talutrymme och uppmuntrar dem att delta 

i samtal i grupp: Ja, eleverna svara på frågor. 

 

... uppmuntrar eleverna att göra sitt bästa och att våga  

sikta högre:__ 

 

 ... visar positiva förväntningar på elevernas förmåga: En 

positiv attityd.  

 

… uppmärksammar på ett konstruktivt sätt elever som 

förefaller passiva eller oengagerade i aktiviteten: 

Kamratstöttning. Uppmuntrade alla att delge sitt svar. 

 

… fördelar taltiden: Läraren hade mest talutrymme, eleverna 

svarade på frågor. Envägskommunikation.  

  …uppmärksammar 

läsflyt 

 

… påvisar ordförråd  

 … skriver ord på tavlan: Genrerna. 

 

… talar om ords betydelse:__ 

 

… visar bilder på oförstådda ord:__ 

 

  

Skribenternas Kommentarer: 

Läraren återkopplar till tidigare lektioner ang. genrer.  Läraren sätter in lektionen i ett större sammanhang, gör en koppling 

till tidigare lektioner eller till andra ämnesområden: Det finns en koppling till tidigare lektioner men genrer-medvetenheten sätts inte 

in i ett större sammanhang. Man talar inte om textsamtalets varför utan bara om hur genrerna låter.  

 

… Använder sig av en metod: Läraren läser texterna högt, Högläsning. Men man använder sig inte av någon av de metoder som 

forskningen menar ger bra resultat till läsförståelse.  

 

… visar på olika lässtrategier: ___Man talar inte alls om lässtrategier.  

 

… ifrågasätter titeln/rubriker, bilder, framsida: Man presenterar texten med fokus på genrer. Man använder inte ordet rubrik eller 

titel under samtalet. Bilder och framsida fanns ej.  

… skapar ett tillåtande klimat och strävar efter att eleverna ska känna sig trygga: Arbetar med kamratstöttning, eleverna svarar i 

par. Låter eleverna svara fritt och påpekar att de inte gör något om svaret inte är korrekt.  
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... uppmuntrar eleverna att göra sitt bästa och att våga sikta högre: Frågorna som ställs till eleverna är inte av en utmanande 

karaktär, frågorna bjuder inte in till djupare diskussioner. Det är kunskapsfrågor, ja/nej.  

 

… uppmärksammar på ett konstruktivt sätt elever som förefaller passiva eller oengagerade i aktiviteten: Kamratstöttning. 

Uppmuntrade alla att delge sitt svar. Kamratstöttningen är ett konstruktivts sätt att stötta passiva och oengagerade elever även tystlåtna 

elever kommer till tals. Genom uppmuntran påminns eleverna om att vara aktiv och delaktiga.  

 

… fördelar taltiden: Läraren hade mest talutrymme, eleverna svarade på frågor. Envägskommunikation, frågorna är av den karaktären.  

… skriver ord på tavlan: Läraren skriver upp genrerna på tavlan men inte några andra ord. 

 

… talar om ords betydelse:__ Det talas inte om några ord, varken textbaserade ord eller ord eleverna stött på som kan kännas 

främmande eller svåra att förstå.  

 

… visar bilder på oförstådda ord: Texten innehöll ej några bilder.   

 

 

 

Observation Läraren ...  Läraren ... 

Frågor till texten 

 

 … ser till att arbetet 

under lektionen är 

tankemässigt 

utvecklande 

 

... ställer frågor till texten 

 

 … ställer öppna frågor där svaret inte är givet (inferenser):__ 

 

… ger eleverna möjlighet att tänka efter innan de yttrar sig: 

Kamratstöttning, - tänk efter. 

 

… hjälper eleverna att utveckla sina utsagor och  

argumentation med hjälp av uppföljande frågor:__ 

 

… använder sig av korta kontrollfrågor eller fråga-

svarsmönster: Ja.  

 

… ger eleverna möjligheter att reflektera och problematisera:__ 

 

… ger eleverna stöd genom att visa på och låta dem utveckla 

olika lässtrategier:__ 

 

… uppmuntrar till koppling bortom raderna:__ 

 

… summerar texten:__ 
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… använder sig av ”tänka högt metoden”:__ 

 

 … gör ett tydligt 

sammanfattande 

lektionsslut 

 … gör en sammanfattning av lektionsinnehållet: __ 

… gör en anknytning till nästa lektion:__ 

 

Skribenternas Kommentarer: 

… ställer öppna frågor där svaret inte är givet (inferenser): Ingen av de frågor som ställdes under observationen var av sådan karaktär.  

 

… ger eleverna möjlighet att tänka efter innan de yttrar sig: Kamratstöttning, - tänk efter. De fick tänka två och två genom 

kamratstöttningen samt att de uppmanades att tänka efter.  

 

… hjälper eleverna att utveckla sina utsagor och argumentation med hjälp av uppföljande frågor: Läraren går inte in på djupet vare 

sig i genren eller texterna utan frågor och aktiviteten har kunskaps fokus.  

 

… använder sig av korta kontrollfrågor eller fråga-svarsmönster: Ja. 

 

… ger eleverna möjligheter att reflektera och problematisera: Nej, man diskuterar ej texterna eller betydelser av ord. 

 

… ger eleverna stöd genom att visa på och låta dem utveckla olika lässtrategier: Talar inte om strategier när man läser inte heller om 

inferenser eller bortom raderna.  

 

… använder sig av ”tänka högt metoden”: Man använder inte denna metod för att påvisa hur eleverna kan tänka när de stöter på hinder 

eller inte förstår texten. 

 

… gör en sammanfattning av lektionsinnehållet: Det finns ingen sammanfattning av lektionen.  
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Observationsschema 2 

Årskurs: 2 Observation nr: 2 

Datum: 16/3-16 

Lektionstid (min): 40  

Observerat (min):25  

 Elever i klassen/gruppen: 30 

 Närvarande elever: 11  

Skribenternas Kommentarer: 

I observationsschemat används: __ när påståendet inte uppfylls eller inte går att observeras. 

Vi observerade en lektion som läraren valt att visa för oss, då vi bad om att få komma på en lektion som enligt 

läraren innefattade ett textsamtal. 

Lektionen var uppdela i tre olika arbetssätt. Den första behandlade högläsning, den andra behandlade en text om 

sj-ljud. Den tredje som är den delen av lektion som vi valt att föra observationsschema på, behandlade en 

skönlitterärtext; Palle är ensam i välden. 

Den första och andra delen väljer skribenterna att inte redovisa i ett observationsschema eller ta med i 

examensarbetet. De delarna studerar inte det som är syftet med vår undersökning och vårt examensarbete. Vi 

valde samtalet kring Palle är ensam i världen.  

Skribenternas namn: Linn & Nina 

 

  

Observation Läraren   Läraren ... 

Textsamtal i 

grupp. 

 

 … inleder lektionen  … välkomnar eleverna och gör en tydlig och 

intresseväckande lektionsstart: __ 

 

… anger målen för lektionen: Läraren talar om att lektion inte 

ter sig på samma sätt som tidigare. Poängterar att man ej 

behöver räcka upp handen men respektara den som talar.   

 

… presenterar aktiviteterna som ska ske under lektionen 

och syftet med dessa: Att lära sig att lyssna på sin kamrat och 

inte avbryta. 

 

… sätter in lektionen i ett större sammanhang, gör en 

koppling till tidigare lektioner eller till andra 

ämnesområden:__ 
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… Använder sig av en metod: Eleverna turas om att läsa högt 

för varandra.  

 

… visar på olika lässtrategier:__ 

 

… anpassar innehållet, t.ex. ämnesområde, svårighetsnivå, 

efter elevernas intressen och förutsättningar: Ja, texten är 

hämtad ut en läsebok för åk 2.  

 

 

 ... presenterar texten   

… talar om syftet med texten/läsningen:__ 

 

… ifrågasätter titeln/rubriker, bilder, framsida: Nämner 

ordet rubrik. Ingen problematisering kring rubriken, framsidan, 

titeln. Bilderna används som diskussionsunderlag.  

 

… talar till eleverna på ett positivt sätt: Ja. 

 

… skapar ett tillåtande klimat och strävar efter att eleverna 

ska känna sig trygga: Ja. 

 

… ser till att eleverna vågar ta risker och göra försök - 

misstag ses som tillfällen till lärande: Ja. 

 

… bemöter elevernas åsikter med intresse, allvar och 

respekt: Ja.  

 

 

 

 

 … talar om genrer   … beskriver hur genrer skiljer sig i innehåll, språk och 

form: __ 

 … inbjuder till 

flerstämmigt 

språkrum? 

 

  … uppmuntrar eleverna att lyssna på varandras åsikter 

med intresse, allvar och respekt: Ja, börjar lektionen med att 

poängtera detta. 

 

… lyssnar på vad eleverna har att säga, låter eleverna tala 
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till punkt: Ja, poängterar detta från början.  

 

… ger eleverna talutrymme och uppmuntrar dem att delta 

i samtal i grupp eller helklass: Ja, låter eleverna diskutera fritt 

utifrån ämnet, tillåter de att koppla vidare till olika associationer.  

 

... uppmuntrar eleverna att göra sitt bästa och att våga  

sikta högre: Ja, frågar ”-vad skulle ni?” Berömmer läsinsatser, 

t.ex. när eleven läste med betoning - Pang! 

 

 ... visar positiva förväntningar på elevernas förmåga: Ja. 

 

… värdesätter och visar respekt för alla elevers 

arbetsinsatser: Ja. 

 

… uppmärksammar på ett konstruktivt sätt elever som 

förefaller passiva eller oengagerade i olika aktiviteter:__   

 

… fördelar taltiden: Ja, i läsning. 

  … uppmärksammar 

läsflyt 

 

… påvisar ordförråd  

 … skriver ord på tavlan:__ 

 

… talar om ords betydelse: Ja, lärarvalda ord. 

 

… visar bilder på oförstådda ord:__ 

 

  

Skribenternas Kommentarer: 

… anger målen för lektionen: Läraren talar om att lektionen inte kommer att te sig på samma sätt som tidigare. Poängterar att man ej 

behöver räcka upp handen, man ska respektera den som talar. Målet för läsningen nämns inte, ej heller syftet med just denna text.  

 

… presenterar aktiviteterna som ska ske under lektionen och syftet med dessa: Att lära sig att lyssna på sina kamrater och inte 

avbryta. Textsamtalets syfte framgår ej, läsningens syfte presenteras ej.  

 

… visar på olika lässtrategier: Ber eleverna att förutspå utifrån bilden vad som skall hända.  

 

 

 

 … talar till eleverna på ett positivt sätt: Ja. 

 … skapar ett tillåtande klimat och strävar efter att eleverna ska känna sig trygga: Ja. 
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 … ser till att eleverna vågar ta risker och göra försök - misstag ses som tillfällen till lärande: Ja. 

 … bemöter elevernas åsikter med intresse, allvar och respekt: Ja.  

Läraren poängerar att alla dessa punkter är syftet med aktiviteten.  

 

… talar om genrer: Talar ej om genrer. 

 

… uppmärksammar på ett konstruktivt sätt elever som förefaller passiva eller oengagerade i olika aktiviteter: Talutrymmet är 

fördelat i och med läsuppdelningen till eleverna. Det fria talutrymmet faller på 3-4 elever.   

 

… talar om ords betydelse: Ja, lärarvalda ord. Läraren stannar upp och frågar eleverna vad orden betyder, skillnaden mellan raket och 

racket, sjunger i högansky. Stannar upp där texten innehåller dialektala ord så som signalhorn och gottaaffären.   

 

 

 

 

Observation  Läraren ...  Läraren ... 

 Frågor till texten 

 

 

 … ser till att arbetet 

under lektionen är 

tankemässigt 

utvecklande 

 

... ställer frågor till texten 

 

 … ställer öppna frågor där svaret inte är givet (inferenser): Ja, 

talar om känslor som ej står i texten.  

 

… ger eleverna möjlighet att tänka efter innan de yttrar sig: Ja. 

 

… hjälper eleverna att utveckla sina utsagor och  

argumentation med hjälp av uppföljande frågor:__ 

 

… använder sig av korta kontrollfrågor eller fråga-

svarsmönster: Fråga-svarsmönster.  

 

… ger eleverna möjligheter att reflektera och problematisera: 

Ja. 

 

… ger eleverna uppgifter som stimulerar deras egen aktivitet: 

Ja. 

 

… ger eleverna stöd genom att visa på och låta dem utveckla 

olika lässtrategier:__ 

 

… uppmuntrar till koppling bortom raderna: Här får eleverna 

upprepade möjligheter och tillfällen.  
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… summerar texten:__ 

 

… använder sig av ”tänka högt metoden”:__ 

 

 … gör ett tydligt 

sammanfattande 

lektionsslut 

 … avslutar lektionen på ett planerat sätt:__ 

… gör en sammanfattning av lektionsinnehållet:__ 

… gör en anknytning till nästa lektion:__ 

… anknyter till något annat relevant sammanhang:__ 

    

     

 

Skribenternas Kommentarer: 

… ställer öppna frågor där svaret inte är givet (inferenser): Ja, talar om känslor som ej står i texten.  Frågar eleverna frågor som kan 

kopplas till deras eget liv, egna erfarenheter. 

 

… ger eleverna möjlighet att tänka efter innan de yttrar sig: Ja. Alla elever tar ej tillfället att yttra sig.  

 

… hjälper eleverna att utveckla sina utsagor och  

argumentation med hjälp av uppföljande frågor: Endast läraren frågar eleverna och läraren bejakar de textbaserade och egen-

igenkännande svaren.  

 

… använder sig av korta kontrollfrågor eller fråga-svarsmönster: Fråga-svarsmönster (se ovan) 

… ger eleverna möjligheter att reflektera och problematisera: Ja, eleverna får diskutera den fråga de får av läraren. 

 

… ger eleverna uppgifter som stimulerar deras egen aktivitet: Ja, frågor som är självrelaterade.  

 

… ger eleverna stöd genom att visa på och låta dem utveckla olika lässtrategier: Nej, nämner inga lässtrategier men ber eleverna att 

förutspå vid ett tillfälle i texten.  
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Observationsschema 3 

Årskurs: 2  Observation nr: 3 

Datum: 21/3-16 

Lektionstid (min):45  

Observerat (min): 30  

  Elever i klassen/gruppen: 20 

 Närvarande elever: 16 

Skribenternas Kommentarer: 

I observationsschemat används: _ när påståendet inte uppfylls eller inte går att observeras. 

Vi observerade en lektion som läraren valt att visa för oss, då vi bad om att få komma på en lektion som 

innefattade ett textsamtal, enligt läraren. 

Lektionen som observerades var en fortsättning på föregående lektion. Den första lektionen som inte observerades 

bestod av högläsning av läraren ur ett speciellt kapitel som eleverna sedan diskuterade tillsammans med läraren 

och kom fram till gemensamma meningar som skrevs på tavlan i en tankekarta.  

Den observerade lektionen innefattade text skriven av eleven utifrån en mentalbild de gjort från den berättelse de 

fick lyssna till lektionen innan. Som hjälp hade eleverna tankekartan. Läraren förde en dialog, en-till-en om varje 

elevs text. Lektionen hade fokus på meningsbyggnad och rättstavning. 

 

 

Inspektörernas namn: Linn & Nina 

  

Observation Läraren ... Värde Läraren ... 

Textsamtal i 

grupp. 

 

 … inleder lektionen  … välkomnar eleverna och gör en tydlig och 

intresseväckande lektionsstart. __ 

 

… anger målen för lektionen: Ja.  

 

… presenterar aktiviteterna som ska ske under lektionen 

och syftet med dessa:__ 

 

… sätter in lektionen i ett större sammanhang, gör en 

koppling till tidigare lektioner eller till andra 

ämnesområden: __ 

 

… Använder sig av en metod: en-till-en 
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… visar på olika lässtrategier: __ 

 

… anpassar innehållet, t.ex. ämnesområde, svårighetsnivå, 

efter elevernas intressen och förutsättningar: Ja. 

 

 

 ... presenterar texten   

… talar om syftet med texten/läsningen: __ 

 

… ifrågasätter titeln/rubriker, bilder, framsida: __ 

 

… talar till eleverna på ett positivt sätt: Ja. 

 

… skapar ett tillåtande klimat och strävar efter att eleverna 

ska känna sig trygga: __ 

 

… ser till att eleverna vågar ta risker och göra försök - 

misstag ses som tillfällen till lärande: Ja. 

 

… bemöter elevernas åsikter med intresse, allvar och 

respekt: Ja. 

 

 

 

 

 … talar om genrer   … beskriver hur genrer skiljer sig i innehåll, språk och 

form:__ 

 … inbjuder till 

flerstämmigt 

språkrum? 

 

  … uppmuntrar eleverna att lyssna på varandras åsikter 

med intresse, allvar och respekt:__ 

 

… lyssnar på vad eleverna har att säga, låter eleverna tala 

till punkt: Ja.  

 

… ger eleverna talutrymme och uppmuntrar dem att delta 

i samtal i grupp eller helklass:__ 

 

... uppmuntrar eleverna att göra sitt bästa och att våga  
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sikta högre: Ja. 

 

 ... visar positiva förväntningar på elevernas förmåga:__  

 

… värdesätter och visar respekt för alla elevers 

arbetsinsatser: Ja. 

 

… uppmärksammar på ett konstruktivt sätt elever som 

förefaller passiva eller oengagerade i olika aktiviteter: 

Genom att skriva på tavlan. Genom att sitta vid varje elev och 

diskutera elevens text.   

 

… fördelar taltiden:__ 

  … uppmärksammar 

läsflyt 

 

… påvisar ordförråd  

 … skriver ord på tavlan: Ja. 

 

… talar om ords betydelse:__ 

 

… visar bilder på oförstådda ord: Ritat en bild. Ej på ord, 

men om handlingen. 

 

  

Skribenternas Kommentarer: 

Välkomnar eleverna och gör en tydlig och intresseväckande lektionsstart. Ingen presentation. Eftersom detta är en fortsättning på 

föregående lektion, förstår man genom elevernas agerande, att de visste vad som förväntades av dem.  

 

… anger målen för lektionen: Ja, Läraren menar att de ska skapa sig en mentalbild av den tidigare lektionens berättelse,  som eleverna 

ska skriva meningar till. 

 

… Använder sig av en metod: En-till-en. Lektionen har ett fokus på elevernas skrivande, meningsbyggnad samt rättstavning.  

 

… anpassar innehållet, t.ex. ämnesområde, svårighetsnivå, efter elevernas intressen och förutsättningar: Ja, boken är en anpassad 

för yngre elever. Läraren har gjort en tankekarta, som hjälp för eleverna samt den diskussion lärare gör med varje elev.  

 

… talar om syftet med texten/läsningen: Nej, inte under vår närvaro.  

 

… talar till eleverna på ett positivt sätt: Läraren talar till eleverna på ett konstruktivt sätt.  

 

… skapar ett tillåtande klimat och strävar efter att eleverna ska känna sig trygga: Läraren hjälper eleverna till bättre skrivande. 
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… ser till att eleverna vågar ta risker och göra försök - misstag ses som tillfällen till lärande: Ja, se ovan. 

 

… uppmuntrar eleverna att lyssna på varandras åsikter med intresse, allvar och respekt: Nej, lektionen innefattar enskilt arbete. 

 

… ger eleverna talutrymme och uppmuntrar dem att delta i samtal i grupp eller helklass: se ovan. 

 

... uppmuntrar eleverna att göra sitt bästa och att våga sikta högre: Ja, genom att förbättra sitt skrivande.  

 

… uppmärksammar på ett konstruktivt sätt elever som förefaller passiva eller oengagerade i olika aktiviteter: Genom att skriva 

på tavlan. Genom att sitta vid varje elev och diskutera elevens text.   

 

… fördelar taltiden: Det är en-mot-en. Läraren äger största delen av talutrymmet. 

 

… skriver ord på tavlan: Ja, man har konstruerat en tankekarta gemensamt.  

 

… visar bilder på oförstådda ord: Ritat en bild. Ej på ord, men om handlingen. 

 

 

Observation  Läraren ...  Läraren ... 

Frågor till texten 

 

 

 … ser till att arbetet 

under lektionen är 

tankemässigt 

utvecklande 

 

... ställer frågor till texten 

 

 … ställer öppna frågor där svaret inte är givet (inferenser):__ 

 

… ger eleverna möjlighet att tänka efter innan de yttrar sig:__ 

 

… hjälper eleverna att utveckla sina utsagor och  

argumentation med hjälp av uppföljande frågor: Ja, genom de 

enskilda samtalen om elevernas text.  

 

… använder sig av korta kontrollfrågor eller fråga-

svarsmönster:__   

 

… ger eleverna möjligheter att reflektera och problematisera: 

Ja. 

 

… ger eleverna uppgifter som stimulerar deras egen aktivitet: 

Ja. 
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… ger eleverna stöd genom att visa på och låta dem utveckla 

olika lässtrategier:__ 

 

… uppmuntrar till koppling bortom raderna:__ 

 

… summerar texten:__ 

 

… använder sig av ”tänka högt metoden”:__ 

 

 … gör ett tydligt 

sammanfattande 

lektionsslut 

 … avslutar lektionen på ett planerat sätt:__ 

… gör en sammanfattning av lektionsinnehållet: Ja. 

… gör en anknytning till nästa lektion:__  

… anknyter till något annat relevant sammanhang:__ 

    

     

 

Skribenternas Kommentarer: 

… hjälper eleverna att utveckla sina utsagor och argumentation med hjälp av uppföljande frågor: Ja, genom de enskilda samtalen 

om elevernas text.  

  

… ger eleverna möjligheter att reflektera och problematisera: Ja. Eleverna i det enskilda samtalet reflekterar kring sitt skrivande och om 

förbättringar.  

 

… ger eleverna uppgifter som stimulerar deras egen aktivitet: Ja. Många aktiviteter som bygger på varandra med möjlighet att 

utveckla sitt arbete. 

… gör en sammanfattning av lektionsinnehållet: Ja, genom att visa på hur långt man kommit och vad som kvarstår av elevens arbete.  
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Bilaga 3 

Intervju 1 
Utbildning: Lågstadielärare 

Utbildningsår: 1973 

Verksamma år: 43 

Fortbildningar i svenskämnet: Kurs: Att skriva, att läsa och att tala om text (2009) samt flera 

studiedagar. 

Frågeställning  

 Hur beskriver lärarna ett textsamtal? 

 Vilka mål i Lgr 11 kan eleven uppnå genom textsamtal, enligt lärarna?  

 Hur bedriver lärarna textsamtal i sin undervisning för att skapa förutsättningar för 

läsförståelse? 

 Hur arbetar lärarna med texter i olika genrer i textsamtal?  

 

Intervjufrågor 

Beskriv hur du genomför ett textsamtal 

Det första läraren frågar är om det är barnens texter eller om det är andra texter? 

Läraren läser tre olika texter högt med samma överskrift och låter eleverna själva upptäcka 

skillnader i texterna beroende på vilken genrer texten tillhör. Läraren kopplar textsamtal till att 

eleverna skall lära sig interpunktion och versaler på rätt ställe i en text. När ord skrivs på tavlan, 

så att eleverna ser det ordet som man talar om, lär de sig mera. Läraren talar om elevernas skrivna 

texter samt stavning när läraren beskriver textsamtal. Utifrån egen erfarenhet menar läraren, att 

samtal ”hjälper en att förstå” de obegripliga i en text och säger att ”det ger en mer, om man får 

bolla idéer”. Läraren jämför textsamtal med ett boksamtal och poängterar att skillnaden handlar 

om att boksamtal utförs i skönlitterära texter. När vi då diskuterar likheter och skillnader i dessa 

två aktiviteter och nämner ordet varför som ledord i textsamtal så ställer läraren sig skeptisk och 

menar att ordet varför är blockerande. Vi beskriver att ordet varför inte ställs till eleven utan till 

texten och innehållet och då ändrar läraren uppfattning.  Läraren menar att vissa texter läses två 

gånger för att eleverna ska få chans att fundera på innehållet till nästa gång de hör texten.  

Hur planerar du ett textsamtal? 

Läraren menar att vissa gånger planeras textsamtal för att till exempel träna versaler och 

interpunktioner, men andra gånger menar läraren att det också sker naturlig, till exempel när 

eleverna skriver på datorn eller egna texter.  

Vad har du för mål med textsamtal? Är det olika beroende på genrer?  

Läraren menar att det är olika beroende på genrer, när man talar om en faktatext kan man inte 

hitta på, det måste bara finnas en sanning ”man kan inte svänga till det” det måste eleverna få en 

förståelse för. Textsamtal är för att uppmärksamma genren och läraren talar mycket om den 

narrativa strukturen, med inledning, händelseförlopp etc.  
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Hur kopplar du textsamtal till Lgr 11? 

”Talad text är något helt annat mot för vanligt tal” 

Läraren tar fram Lgr 11 (skolverket 2011) och kopplar textsamtal till flertalet mål som eleverna 

skall uppnå i årskurs 3. Läraren delger även eleverna de mål som de skall uppnå i ämnet svenska.  

Hur väljer du ut texten för textsamtal?  

”Den ska vara spännande och trigga till nyfikenhet”, poängterar läraren. ”Fängslande texter ska 

det vara”. Läraren poängterar att det kan vara svårt att bryta ett vinnande koncept beträffande val 

av böcker, alltså att frångå det spännande till något som blir trögläst för läraren vid högläsning. 

Läraren talar om elevers skrivna texter och hur eleverna kan inspirerar varandra i hur man kan 

skriva, genom att de läser varandras texter och ger feedback. Det är läraren som väljer vilka 

böcker som används vid högläsning.  

I vilka ämnen används textsamtal? 

I svenskämnet, men Läraren säger att ”det blir ju också i So och No” speciellt i No där man 

skriver om djur.  

Hur presenteras olika genrer i textsamtal? 

Läraren hänvisar till den observerade lektionen vi deltog vid, där läraren läste texter i olika genrer 

för att visa eleverna strukturerna i dessa. Läraren presenterar för eleverna olika genrer genom att 

läsa dessa texter högt för eleverna som de sedan fick benämna vid rätt genrer. 

Hur fördelas talutrymmet under textsamtal? 

Läraren menar att genom att arbeta två och två så stöttar man varandra. Kamratstöttning ger ett 

gemensamt svar och ”att alla får prata, för det är genom att samtal man lär sig”, eleverna får 

beskriva saker och sätta ord på det man tänker.  

Vinster med textsamtal? 

”De lär sig av varandra” och får ta del av nya vinklingar. Eleverna får ta del av åsikter som de 

själva inte tänkt på. Det finns stora vinster i att tala om texter för de elever som har ett annat 

modersmål än svenska, menar läraren. Vidare menar läraren att det kan gynna alla elever i 

ordförrådsbyggandet. Eleverna i denna klass samtalar dagligen i par om en gemensam text och 

utifrån gemensamma frågor, detta gör även eleverna med dem hemma.  

Svårigheter med textsamtal? 

”Att variera sig och att få till det så man inte hoppar över textsamtalet”, anser läraren vara en 

svårighet. ”När man gör det är det inga svårigheter, men det är att få till det”.  
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Intervju 2 
Utbildning: Förskolelärare med SÄL-utbildning (Särskild ämneslärarutbildning). Har kompletterat 

med ämnet svenska.  

Utbildningsår: 2004 

Verksamma år: 16. Arbetat som lärare innan SÄL-utbildningen.  

Fortbildningar: Kurs: Att skriva, att läsa och att tala om text (2009). 

Frågeställning  

 Hur beskriver lärarna ett textsamtal? 

 Vilka mål i Lgr 11 kan eleven uppnå genom textsamtal, enligt lärarna?  

 Hur bedriver lärarna textsamtal i sin undervisning för att skapa förutsättningar för 

läsförståelse? 

 Hur arbetar lärarna med texter i olika genrer i textsamtal?  

Intervjufrågor 

Beskriv hur du genomför ett textsamtal 

Läraren säger att man kan utgå från en gemensam bok som barnen läser högt ur därefter ställer 

läraren frågor till texten, alltså frågor till och om texten, ordförståelse. Läraren frågar om 

elevernas egna erfarenheter och uppmuntrar dem att läsa mellan raderna. Textsamtalet är 

beroende av vilken genrer vi läser, vi ser på genrers kännetecken, t.ex. brevets struktur. Vad är det 

för speciellt med brevets struktur? Början? slut? Osv.  

Hur planerar du ett textsamtal?  

Lärare måste vara förberedd genom att ha läst texten, vad den handlar om och vad den har för 

sensmoral. Läraren hänvisar till den observerade lektionen, en gemensam bok där eleverna läser 

högt för varandra i tur och ordning och besvarar lärarens frågor. Man planerar även efter olika 

språkliga nivåer på eleverna och delar upp grupper efter det, beskriver läraren.  

Vad har du för mål med textsamtal? Är det olika beroende på genrer?  

Det är olika beroende av genrer, därefter ser läraren efter i sina anteckningar om vad denne 

skrivit ned utifrån vårt utskick angående vårt syfte med examensarbetet och frågeställning. 

Läraren säger att strukturen skiljer sig åt i olika textsamtal, det är inte samma när vi diskuterar 

faktatext som skönlitterära texter, säger läraren. Faktatexter ”där är det lite torrt”. Läraren 

beskriver att textsamtal också skall bidra till att eleverna ska lära sig att skriva och att känna igen 

strukturen på texten. ”Man kan inte hitta på en liten saga i en faktatext, vilket barn gärna gör i 

början när det kommer till skolan”.  

Hur kopplar du textsamtal till Lgr 11? 

Läraren hämtar Lgr 11 och reflekterar ”det är faktiskt både för SO och Svenska”. Läraren menar 

att det beror på vad det är för sorts text. Läraren säger att det kan handla om livsfrågor, det som 

har betydelse för eleven, det kan handla om gott och ont, rätt och fel. Det är bra om texten är lite 

klurig med ett budskap säger läraren. Att det finns en sensmoral och att eleverna lär sig någonting 
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”det ska vara en kläm på det”. Läraren poängterar att man knyter an till elevernas erfarenheter.  

Läraren fortsätter att läsa i Lgr 11 och uttrycker ”Sen har vi Svenska, många ser jag”. 

”Lässtrategier till exempel, för att förstå och tolka texter”, säger läraren. Läraren menar att om 

eleven stöter på ord den inte förstår menar läraren att olika strategier kan hjälpa eleven vidare. 

Språkets struktur, interpunktion lär de sig genom textsamtal.  

Hur väljer du ut texten för textsamtal?  

Läraren fnissar och säger att ”man tar det som finns i skolan”. Läraren säger att det finns många 

böcker i skolan som är uråldrig men oftast väldigt bra. Erfarenheten styr, ”när man vet att någon 

bok är bra, så tar man den” menar läraren. Läraren poängterar att olikheter i böcker samt en 

underfundig ton gynnar textsamtalets karaktär. Det ska finnas ett budskap i texten, ”det är lättare 

att ha ett textsamtal om det innehåller något”. Läraren menar att elevers erfarenheter är 

”jätteviktiga att ta med”. ”Att ta sig an boken före samtalet, ger de bästa resultaten, menar 

läraren”. ”Den man vet funkar” 

Man kan få hjälp av bibliotekarien att finna böcker som är ålders- och nivåanpassad. Läraren 

säger att det är också beroende på elevernas språkliga nivå som texten väljs ut, man läser inte lika 

bok i de olika läsgrupperna i klassen. 

I vilka ämnen används textsamtal? 

Svenska och So, Matte. ”No också för där är det faktatexter”.  

Hur presenteras olika genrer i textsamtal? 

Textsamtal har olika struktur beroende på vilken genrer man ska arbetar med. När läraren 

beskriver faktatexter tillsammans med eleverna, visar läraren hur man ”plockar ut” de viktigaste 

ur texten. Läraren visar till exempel hur ett brev är uppbyggt i sin struktur, detta genom att visa 

hur strukturen för ett brev ser ut med hjälp av tavlan (Whiteboard).  

”man tar inte fram en bok och läser i dessa textsamtal” man gör ett exempel på tavlan. Läraren 

poängterar vikten av att visa hur det ser ut. Läsförståelseboken som används i undervisningen 

innehåller olika genrer.  

Hur fördelas talutrymmet under textsamtal? 

”Det är så rättvist som bara den de” menar läraren, alla läser och alla ska prata. Läraren säger att 

de strävar efter att få ett dialogiskt klimat, där eleverna ska sköta samtalet själva och inte behöva 

räcka upp handen. Ett öppet klassrumsklimat.  

Vinster med textsamtal? 

Andras erfarenheter och åsikter, de lär sig av att argumentera och motivera sina utsagor, säger 

läraren. Det är roligt och det skapa gemenskap. Att alla måste tänka till och de tysta eleverna 

måste delta och tala. Bra tillfälle för IUP (individuell utvecklingsplan).  

Svårigheter med textsamtal?  

”Det tar tid men man måste väga in alla fördelar ”. Att alla ska våga samt de tysta elever är en 

svårighet, menar läraren. Det är en svårighet att få ett klassrumsklimat som är så öppet att alla får 

befinna sig på sin nivå. Det är en svårighet att vara neutral som lärare och inte överföra sina 

åsikter till barnen, säger läraren.  
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Intervju 3 
Utbildning: Ma/No 1-7 

Utbildningsår: 2003 

Verksamma år: 14 år (anställd 1 år tidigare) 

Fortbildningar: Inga särskilda i svenskämnet. Ska ingå i Läslyftet till hösten 2016. 

Frågeställning 

 Hur beskriver lärarna ett textsamtal? 

 Vilka mål i Lgr 11 kan eleven uppnå genom textsamtal, enligt lärarna?  

 Hur bedriver lärarna textsamtal i sin undervisning för att skapa förutsättningar för 

läsförståelse? 

 Hur arbetar lärarna med texter i olika genrer i textsamtal?  

 

Intervjufrågor 

Beskriv hur du genomför ett textsamtal 

Det kan vara olika, säger läraren, allt från egenskriven text till högläsningstexter. Att man läser 

texten för att sedan gemensamt samtala om den. Lärararen menar att det är viktigt att inte 

forcerar igenom texterna utan att stanna upp och tala om ords betydelse. Valet av text är 

beroende av vad man vill få fram säger läraren. Läraren menar att man stannar upp när man läst 

ett stycke i texten för att se att alla ”hänger med”.  

Tankekarta, säger läraren, är ett bra sätt att ”hänga upp” texten på då det ofta är ganska mycket 

text som skall bearbetas. Läraren säger att ”i textsamtalet kan man förundras över triviala saker 

som eleverna inte kan, vilket ger en Aha-upplevelse”.   

Läraren menar att genomförandet av textsamtal har inspirerats av matte-lyftet, det vill säga att 

problematisera språket.  

Med utgångspunkt från läsläxan har eleverna högläsning där de diskuterar texten i grupp, 

beskriver läraren som ett genomförande av textsamtal. Ett annat sätt att genomföra ett textsamtal 

är högläsning av en gemensam text. Ytterligare ett sätt som läraren beskriver är en given text med 

givna frågor som behandlar både inferenser och öppna frågor till texten.  

Hur planerar du ett textsamtal?  

Läraren menar att man måste vara medveten om vad som kommer i texten och vilka fallgropar 

eleverna kan stöta på, ”Vad måste jag överbrygga för att alla skall kunna hänga med?” säger 

läraren. 

Det är olika ingångar man har i textsamtal.  Ibland är det styrda uppgifter där eleverna arbetar 

med att lära sig formen på olika texter, man måste träna form och innehåll parallellt säger läraren. 

Läraren poängterar vikten av ord och ords betydelse och dessutom att läraren är medveten om att 

man inte bara kan lämna eleven därhän, man måste stötta.    
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Vad har du för mål med textsamtal? Är det olika beroende på genrer?  

Målet är att eleverna ska förstå språket och olika begrepp. Läraren menar att textsamtal ter sig 

olika beroende av genrer, och säger att det finns skillnader mellan olika faktatexter beroende på 

vilket ämne den är skriven i. Läraren arbetar mycket med eleverna om hur man bygger upp olika 

genrer texter.  Läraren poängterar att eleven måste lära sig att känna igen olika genrer, för det är 

skillnad att läsa en faktatext mot en skönlitterär text. Det finns ett budskapen i texten som skall 

fram, men sättet dit skiljer sig åt i de olika genrerna, beträffande hur enkelt de är att förstå 

budskapet.   

Hur kopplar du Lgr 11 till textsamtal? 

Läraren menar att det krävs mer av eleverna nu än vad det gjorde i den tidigare läroplanen (Lpo 

94) beträffande adekvat språk och det gäller inte bara i svenskämnet utan alla skolans ämnen. 

Textsamtal handlar om att få en grundförståelse. Genom textsamtal anser läraren att flera mål 

uppfylls i Lgr 11, där förmågor och färdigheter ”är det Lgr 11 bygger på i mångt och mycket”, 

läraren menar vidare att man tränar både läsförmågan och läsfärdigheten genom textsamtal.  

Läraren säger att ”det inte är om de kan läsa utan att de förstått vad de läser” som eleverna skall 

bli bedömda utifrån Lgr 11. 

Hur väljer du ut texten för textsamtal?  

Olika, elevvald bok, klassuppsättningsböcker som man köpt in efter noggrant övervägande och 

lärarens egna val, menar läraren.  Läraren gör själv om texterna för att anpassa de efter sin grupp.  

I vilka ämnen används textsamtal? 

I alla ämnen! ”Man kan tro att de har en begreppsvärld och en språkligvärld som motsvarar ens 

egen, men en grupp är inte den andra lik” säger läraren. Eleverna måste behärska språket annars 

kan hela uppgiften brista, och det gäller inte bara i svenska, menar läraren, det är lika viktigt att 

förstå begrepp och språket i andra ämnen 

Hur presenteras olika genrer i textsamtal?  

Läraren beskriver att de arbetar i perioder med olika generar där de arbetar med olika genres 

struktur. Eleverna får lyssna till en mängd texter av en genre för att jämföra likheter och 

olikheter. I progression skriver klassen en gemensam text i den genren man arbetat med.  Sedan 

konstruera en text i par eller enskilt och därefter går arbetet vidare med en ny genre.  

Hur fördelas talutrymmet under textsamtal? 

Det är olika beroende på storleken av gruppen, säger läraren, som vidare menar att läsgruppernas 

storlek inte bör överskrida 12 elever om talutrymmet skall kunna fördelas jämt. Läraren menar att 

i helklass är det svårt att hinna ”gå runt” till alla elever, det är svårt att hinna nå alla. Det ska 

finnas en plan A och en plan B för att alla skall komma till tals, man måste vara väl förberedd 

menar läraren. En strategi de ofta använder sig av är EPA (enskilt, par, alla) detta för att alla ska 

bli trygga och delaktiga samt för att nå tapetblommorna, de tysta eleverna. Läraren säger att EPA 

stärker elevernas självförtroende.  

Vinster med textsamtal?  

Genom textsamtal menar läraren att man får färre elever som känner sig som främlingar i en 

grupp, det är den stora vinsten. Att man får tala om begrepp och ords betydelse är en stor vinst.  



 

55 

 

 

 

Svårigheter med textsamtal? 

”Det trixiga är att nå alla, man måste vara medveten om att försöka fördela taltid”. Att arbeta 

emot det fysiska hindret att barnen i denna ålder är fullblodsegoister. Innan de förstår att det de 

läser har en mening, är det svårt”. Idag kan även de digitala hjälpmedlen vara till hjälp. Elever 

som läser bra, men ändå inte förstår, det är en svårighet, samt om man läser en text som ligger 

över deras språkligaförmåga. Stora grupper och helklasser, kräver att läraren är väl planerad. 


