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Abstract: 
I de senaste PISA- och PIRLS-undersökningar har det visat sig att Sveriges resultat i läsförståelse 

sjunkit i jämförelse med andra europeiska länder. Lärare i PIRLS-undersökningarna hävdar att det 

inte ges tillräckligt med utrymme för att samtala om texter. Flera forskare har även kommit fram till 

att ett ökat talutrymme för eleverna leder till ökad inlärning.  

 Syftet med detta examensarbete är således att undersöka hur sex svensklärare i mellanstadiet 

arbetar med läsförståelseutvecklingen genom att samtala om texter samt att ta reda på vilka olika 

uppfattningar de lärarna har angående textsamtal. Vygotskijs sociokulturella perspektiv och dess 

syn på lärande förklaras främst genom att betona vikten av språket för att kunna kommunicera och 

lära.  

 För att få svar på studiens frågeställningar har datainsamlingen skett genom kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. I resultatet framkommer att alla sex lärare har erfarenheter av 

textsamtal och använder det regelbundet. Lärarna använder sig av liknande metoder för att forma 

och individ- och nivåanpassa textsamtalen till sin elevgrupp. Resultatet lyfter även fram lärarnas 

personliga uppfattningar om textsamtal och hur de bedömer utvecklingen hos elevernas 

läsförståelseförmåga. Dessa uppfattningar handlar om hur viktigt det är att variera textsamtalen 

efter elevers olika behov men också hur de upprätthåller intresset av att samtala om texter hos 

eleverna. 

 
 
 
Nyckelord:  
Strukturerat textsamtal, läsförståelse, EPA, sociokulturellt perspektiv, lärare, intervju



Innehåll 
 

1. Inledning .…………………………………………………………………………………………….…… 1  

2. Syfte och frågeställningar .…………………………………………………………………………….….. 2 

3. Bakgrund .……………………………………………………………………………………………….… 2 

3.1 Definition av centrala begrepp .………………………………………………………………….…..... 2 

3.1.1 Läsförståelse ……………………………………………………………………………….……. 2 

3.1.2 Textsamtal ………………………………………………………………………………………. 3 

3.1.3 EPA-modellen ……………………………………………………………………….………….. 3 

3.2 Läroplanen .……………………………………………………………………………………....…… 3 

3.3 Varför är undervisning i läsförståelse så viktigt? .………………………………………………...….. 4 

3.4 Textsamtalens betydelse för läsförståelsen .……………………………………………………...….. 5 
4. Sökprocess för urval av tidigare forskning .…………………………………………………………..…... 6 

5. Tidigare forskning .………………………………………………………………………………..……… 7 
5.1 Studier om läsförståelse och textsamtal..………………………………………………………..….…. 7 
5.2 Studier om lärares uppfattningar om textsamtal …………………………………………….……….. 9 

6. Teoretiska utgångspunkter …………………………………………………………...……….….……… 10 
 6.1 Sociokulturellt perspektiv .…………………………………………………………………………... 10 
 6.2 Det sociokulturella perspektivet och textsamtal .…………………………………...……….………. 11 

7. Metod ……………………………………………………………………………………………………. 12 
 7.1 Val av metod …………………………………………………………….……………...…………… 12 
 7.2 Urval …………………………………………………………………………………...……………. 12 
 7.3 Databearbetning och analysmetod .…………………………………….….………………..……..… 13 
 7.4 Etiska överväganden ………………………………………………………………………………… 13 

7.4.1 Information och frivillighet .…..……………………………………………………………….. 14 
7.5 Genomförande .……………………………………………………………………………………… 14 
7.6 Tillförlitlighet och giltighet …………………………………………………………………………. 15 

8. Resultat .…………………………………………………………………………………………………... 16 
8.1 Presentation av informanter …………………………………………………………….……….………. 16 

8.1.1 Hanna från Vallaskolan .……………………………………………………..………………… 16 
8.1.2 Astrid från Fredskolan .…………………………………………………………….…..……… 16 
8.1.3 Lydia från Trappskolan ………………………………………………………………………... 16 
8.1.4 Jill från Västerskolan .…………………………………………………………………………. 17 
8.1.5 Lova från Västerskolan .……………………………………………………………………….. 17 
8.1.6 Mattias från Prismaskolan …………………………………………………………..…………. 17 

 8.2 Sex lärares arbetssätt inom textsamtal ………….…………………………………………….……... 17 
8.3 Sex lärares uppfattningar om textsamtal ……………………...…..……………………………….... 18 

8.4 Kontinuerlig bedömning av textsamtal och läsförståelse …………………………………………… 19 



8.5 Olika strategier som lärare använder sig av inom textsamtal ……………………………………….. 20 
9. Diskussion ………………………………………………………………………………………………… 21 

9.1 Metoddiskussion .……………………………………………………………………………………... 21 
9.2 Resultatdiskussion ……………………………………………………………………………………. 23 

9.2.1 Hur arbetar lärarna med textsamtal? .……………………………………….……..………..….. 23 
9.2.2 Vilka olika uppfattningar har lärarna om textsamtal? ...………………..……….……....……… 24 
9.2.3 Ur ett sociokulturellt perspektiv …………………..……………………………….....…...……. 25 

9.3 Slutsats .……………………………………………………………………………………….….…… 26 
9.4 Vidare forskning .……………………………………………………………………………...……… 26 

Referenser …………………………………………………………………………..……………………….. 27 
Bilaga 1 .……………………………………………………………………………………………………... 29 
Bilaga 2 ……………………………………………………………………………………………………… 30



1 

1. Inledning 
Sverige har deltagit i PISA (Program for International Student Assessment) sedan år 2000 och i 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) sedan år 2001, där man mäter 15-åringars 

respektive 10-åringars resultat inom läsförståelse. De senaste resultaten av PISA-undersökningen år 

2015 har visat att Sveriges resultat sjunkit från att vara över genomsnittet år 2000 till att ligga precis 

på genomsnittet. År 2012 visade PISA-resultaten att Sveriges resultat sjönk mest av alla länder som 

deltog i undersökningen. År 2015 blev resultaten bättre men inte i närheten av hur det såg ut år 

2000 (Skolverket, 2016a). Även PIRLS-undersökningen år 2016 visade att Sveriges resultat sjunkit 

sedan år 2001. Kring år 2000 var Sverige ett land med ett av de bästa resultaten i både PISA och 

PIRLS (Skolverket, 2018b).  

 I PIRLS-undersökningen 2001 och 2006 fick lärare svara på frågor om hur de bedriver 

läsundervisningen. I resultaten framkom att lärare i Sverige inte ägnar lika mycket tid åt att 

generalisera och dra slutsatser i en läst text, att förutspå händelseförlopp samt att samtala om texter 

jämfört med andra länder. Den svenska skolan låter sina elever arbeta självständigt vilket ställer 

väldigt stora krav på elevernas läsförmåga (Reichenberg, 2008a, s. 12-13).  

 Hur går det till när lärare undervisar elever för att öka deras läsförståelseförmåga? Hur gör 

de för att stimulera dem till att läsa? Kursplanen i svenska säger att varje elev ska ges 

förutsättningar att utvecklas inom tal och skrift för att de ska kunna uttrycka sig i olika situationer 

(Skolverket, 2018a, s. 257). Citatet nedan beskriver innebörden utförligare: 

 
Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla 

språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera 

elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges 

möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i 

olika slags texter och genom skilda medier (Skolverket, 2018a, s. 257). 

 

Från det centrala innehållet i svenskämnets kursplan i läroplanen finns det en punkt som berör det 

forskningsområde som jag fokuserar på: ”Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till 

innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter” (Skolverket, 2018a, s. 259). 

 Kaya och Lindvall (2018, s. 11) hävdar att ett stort talutrymme för eleverna ger en ökad 

förståelse. Som lärare är det särskilt viktigt att strukturera textsamtalen för att kunna samtala före, 

under och efter läsning.
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 Denna studie kommer att utgå ifrån ett lärarperspektiv och inriktar sig på årskurs 4-6. 

Svensklärares arbetssätt och uppfattningar inom området textsamtal som metod för utvecklingen av 

elevers läsförståelseförmåga kommer att undersökas. 

 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är dels att undersöka hur arbetet med textsamtal som metod för att utveckla 

elevers läsförståelseförmåga kan se ut, dels att studera vilka olika uppfattningar svensklärare på 

mellanstadiet har i frågor om textsamtal som metod för elevers utveckling i läsförståelse. 

Frågeställningarna som besvaras i studien är: 

• Hur arbetar svensklärare i årskurs 4-6 med textsamtal som metod för att utveckla elevers 

läsförståelseförmåga? 

• Vilka olika uppfattningar har svensklärare i årskurs 4-6 om textsamtal som metod för att 

utveckla elevers läsförståelseförmåga? 

 

3. Bakgrund 
Bakgrunden inleds med en definition av centrala begrepp som följs av en redogörelse av 

Skolverkets bestämmelse om vad skolan ska erbjuda eleverna, främst inom läsutveckling och 

inhämtning av kunskaper. Värdet av läsförståelseundervisning kommer också att redogöras för. 

Därefter lyfts textsamtalens betydelse för läsförståelseförmågan fram och slutligen skildras en 

läsförståelsestrategi; reciprok undervisning. 

 

3.1 Definition av centrala begrepp 

Nedan ges en beskrivning på två vanliga men viktiga begrepp, läsförståelse och textsamtal, samt en 

undervisningsmetod som kallas EPA. 

 

3.1.1 Läsförståelse 

Läsförståelse är ett svårt begrepp att definiera men Fridolfsson (2015, s. 199) refererar till Adams 

som skriver att en god läsförståelse inte endast innebär att förstå det man läser utan också att kunna 

förutspå vad som kommer att hända i texten. Fridolfsson (2015, s. 198) har listat några punkter som 

utvecklar ens läsförståelse. Några av dessa punkter är att man har god ordavkodning och att 

läsningen flyter på bra. Man ska även kunna se stavningsmönster och orddelar och det är också 

viktigt att man har en god språklig förmåga. Dessutom är det viktigt att kunna göra inferenser och 

textbindningar samt att ha självinsikt när det gäller om man har förstått texten eller inte. ”En god 
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läsförståelse innebär för övrigt att vara på det klara med vad det är man vill ha reda på från texten 

man läser. Man bör veta vad avsikten med texten är och varför man själv har valt att läsa den” 

(Fridolfsson, 2015, s. 200).  

 Skolverket (2016b, s. 18) beskriver begreppet läsförståelse som en interaktion mellan 

läsaren och texten. Har man en god läsförståelseförmåga kan man tolka och hantera informationen 

som texten ger och sedan skapa en egen mening i texten, detta beskrivs också som att ha en bra 

kognitiv förmåga. Vidare säger Skolverket (2016b, s. 19) att det även krävs en affektiv förmåga, 

vilket innebär att man visar intresse, motivation, engagemang såväl som en bra läsattityd till texten 

man läser. 

 

3.1.2 Textsamtal 

I sin bok skriver Fridolfsson (2015, s. 201) om textsamtal där hon lyfter fram textsamtalens  

betydelse för utvecklingen av elevernas läsförståelseförmåga. Fridolfsson (2015, s. 201) förklarar 

att man, till exempel, kan diskutera person- och miljöbeskrivningar och tidsram i ett textsamtal och 

om det förekommer dialoger i en text kan man samtala om vem som säger vad och  

hur detta utmärks. Viktigt att samtala om är också hur skiljetecken används och genom högläsning 

kan man ta reda på om eleven förstår olika skiljeteckens användning. Att samtala om och förbereda 

sig inför texten som ska läsas är till stor nytta, särskilt för elever med svag läsförståelseförmåga.  

 

3.1.3 EPA-modellen 

EPA är en modell som används väl i helklassdiskussioner (Göransson, 2016, s. 9). EPA står för 

enskilt, par och alla vilket innebär att eleverna först tänker för sig själv, sedan diskuterar de i par 

och till slut får de dela sina tankar och idéer i helklass. På så sätt blir det lättare för var och en av 

eleverna att bidra med egna tankar eller lära sig av andras. Göransson (2016, s. 9) refererar till 

Gonzalez som menar att diskussioner fungerar bäst i en liten skala.  

 

3.2 Läroplanen 

En av skolans många uppdrag är att ge alla elever möjligheter till att inhämta och utveckla 

kunskaper samtidigt som skolan ska ge elever en livslång lust att lära (Skolverket, 2011, s. 5). 

Under rubriken Kunskaper i kapitlet Övergripande mål och riktlinjer står det om olika mål som 

varje elev måste uppnå efter sin skolgång. Dessa mål ska alla elever få möjlighet till att nå och det 

är skolan som har skyldigheten för att eleverna får denna möjlighet (Skolverket, 2011, s. 11). Några 

mål är att varje elev: 
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• kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,  

• kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade 

på kunskaper och etiska överväganden,  

• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit 

till sin egen förmåga samt 

• kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i 

livsvillkor, kultur, språk, religion och historia (Skolverket, 2011, s. 11-12). 

 

Enligt kursplanen i svenska (2011, s. 257-258) ska undervisningen stimulera alla elevers intresse för 

att läsa. Alla elever ska också få möjligheten att utveckla kunskaper om språket för att kunna tänka, 

kommunicera och för att utveckla sitt lärande. Undervisningen har för avsikt att ge eleverna 

möjligheten att formulera egna åsikter kring olika slags texter.  

 Två viktiga förmågor som eleverna ska utveckla är ”formulera sig och kommunicera i tal 

och skrift” samt att ”läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften” (Skolverket, 

2011, s. 258). 

 

3.3 Varför är undervisning i läsförståelse så viktigt? 

Att ha en god läsförståelseförmåga är en grund som alla elever bör bemästra för att lyckas såväl i 

skolan som utanför skolan. Reichenberg (2008a, s. 12) skriver att elever med svag läsförståelse har 

knäckt avkodningen av ord men kan ännu inte förstå vad de läser. Eftersom en stor del av lärandet 

sker genom informationshämtning från texter blir detta ett stort problem för dessa elever. Dessutom 

utvecklar de en negativ självbild efter flera misslyckanden i att förstå en text. ”För att skydda sig 

mot fortsatta misslyckanden kan därför den svaga läsaren försöka undvika sådant den är ’dålig’ på, 

det vill säga just läsning” (Reichenberg, 2008a, s. 12). Dessa beteenden leder till att eleven inte tar 

chansen att förbättras i sin läsning och det blir till slut en ond cirkel. Konsekvenserna blir ett 

bristfälligt språk med ett enkelt ordförråd vilket leder till att kunskaper i andra ämnen försämras 

(Reichenberg, 2008a, s. 11-12).  

 Reichenberg och Lundberg (2011, s. 51) tar i sin bok upp läsforskarens Durkins 

studie från 1979, som visar att elever inte får tillräckligt med lektionstid till att arbeta med 

läsförståelse. Eleverna i studien fick läsa tyst för sig själva för att sedan arbeta enskilt med 

uppgifterna utan att någon lärare kontrollerade deras arbete. Ingen lektionstid gavs till reflektion 

och tolkning av texter. En av slutsatserna som Durkin drar är att lärare bör planera in olika 

lässtrategier i undervisningen. Till skillnad från ordavkodningen är inte läsförståelsen något som 
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kan automatiseras på grund av att alla texter är olika och det innebär att förståelsen för varje text 

också blir olika. Detta innebär att läsförståelsen är något som man kontinuerligt ska arbeta med. 

Reichenberg och Lundberg (2011, s. 53) säger att man kan arbeta med läsförståelsen genom att 

planera en strukturerad undervisning i form av till exempel textsamtal. 

 En annan viktig del i läsförståelsen är djupet och bredden i elevernas ordförråd. Med djupet 

menas relationen mellan ord och med bredden menas den mängd ord man har i ordförrådet. Här  

refererar Westlund (2015, s. 138) till forskning som säger att djupet har en större betydelse för hur 

eleverna utvecklar sin läsförståelseförmåga. En elev med ett mindre ordförråd är inte på samma nivå 

i läsförståelsen som en elev med ett större ordförråd.  

 

3.4 Textsamtalens betydelse för läsförståelsen 

Textsamtal är något mer än bara ett samtal. Man tillåts använda sin kreativitet och sin förmåga att 

lyssna, menar Körling (2018, s. 3). Hon fortsätter med att skriva en ”mall” på hur man förbereder, 

genomför och reflekterar över ett textsamtal. Förberedelserna är väldigt viktiga och läraren måste i 

förväg läsa texten för att därifrån kunna förbereda med frågor och välja ut ord och begrepp som är 

svårbegripliga. Under genomförandet av textsamtalet är elevernas talutrymme väldigt betydelsefullt 

och när läraren ställer följdfrågor och upprepar det eleverna berättar visar man att man lyssnar på 

och värdesätter deras tankar. Lärarens reflektioner över textsamtalet är viktiga eftersom läraren kan 

titta på vad som gick bra eller vad som gick mindre bra, vilka frågor som bör användas eller 

undvikas och hur eleverna använder de valda begreppen (Körling, 2018, s. 7-11). 

 Molloy och Westlund (2018, s. 2) resonerar vidare om hur man kan reflektera kring samtalet 

med eleverna genom att ställa sig olika frågor såsom ”Var det en lämplig text eller inte? Vilka 

elever var aktiva eller passiva? Hur fördelades talutrymmet? Vad lärde sig eleverna? Vilka elever 

behöver få mer stöd än andra, och vad beror det på?” (Molloy & Westlund, 2018, s. 2).  

 För att visa på vikten av att använda sig av väl förberedda och strukturerade samtal för att 

utveckla elevernas läsförståelse beskriver Körling (2018, s. 6) hur hon arbetat med en elev som 

alltid har haft svårt med informationshämtning och läsförståelsen. Efter ett textsamtal med eleven 

visade det sig att eleven äntligen förstod det som stod i texten. Därefter berättar Körling (2018, s. 

11) att textsamtalen har stor betydelse för inlärning eftersom den ger eleverna möjligheten att tänka, 

tolka, analysera och argumentera om texter samtidigt som den utvecklar deras språk och 

förståelse. ”Textsamtalet handlar mindre om kontroll och mer om att undersöka, tänka, lära och 

uppleva lärandets glädje och gemenskap. Elever får ingå i ett sammanhang där deras åsikter 

respekteras” (Körling, 2018, s. 11). 
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 Molloy och Westlund (2018, s. 1) säger att samtala om texter inte bara gynnar elever i 

utvecklingen av deras läsförståelse, utan det är även bra för den muntliga språkutvecklingen, 

engagemanget, läsattityden och det ger eleverna ett ökat självförtroende till deras förmåga att förstå 

och tolka texter.  

 I sin tur refererar Jönsson (2009, s. 102-103) till Vasquez som förklarar värdet av att 

diskutera texternas innehåll med eleverna för att en utveckling i läsförståelse ska ske. ”Det är som  

om innehållet i de texter vi arbetar med i skolan inte är betydelsefullt – det viktigaste är att eleverna 

läser och skriver” (Jönsson, 2009, s. 103). Detta citat visar hur det vanligen ser ut i klassrummet och 

Vasquez menar att eleverna bör få mer tid till att arbeta utifrån ett kritiskt perspektiv. Kritisk läsning 

tillåter eleverna att reflektera över det som sägs utanför texten och över vilka perspektiv som 

belyses. 

 Att samtala om texter är ett bra medel för att elevers läsförståelseförmåga ska 

utvecklas i och med att ”man förhandlar, löser problem, argumenterar, jämför, tolkar, misstolkar, 

utvecklar idéer, ställer frågor och associerar” (Reichenberg, 2008a, s. 68). 

 

4. Sökprocess för urval av tidigare forskning 
Syftet med dokumentationen av litteratursökningen är att nästa undersökare ska kunna göra 

ändringar eller återskapa undersökningen efter beskrivningarna av denna litteratursökning. Under 

sökningens gång har vetenskapliga avhandlingar och artiklar hittats i olika databaser samt via andra 

avhandlingar och artiklar. 

 
Tabell 1. Presentation av utvalda artiklar och avhandlingar som används i kapitlet Tidigare forskning (se 

Kapitel 5). 

Författare Årtal Typ av text Titel Databas Sökord 
Hallesson 
Yvonne 

2015 Avhandling Textsamtal som 
lässtöttande 
aktivitet 

Libris Textsamtal 

Eckerholm Lena 2018 Avhandling Lärarperspektiv på 
läsförståelse 

SwePub Läsförståelse 

Reichenberg 
Monica 

2008 Vetenskaplig 
artikel 

Making Students 
talk About 
Expository Texts 

EBSCO Text talks 

Boo Sofia 2014 Avhandling Lärares arbete 
med 
individanpassning 

Avhandlingar.se Individanpassning 
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Reichenberg 
Monica 

2005 Avhandling Gymnasieelever 
samtalar kring 
facktexter 

Avhandlingar.se Samtala 

 

5. Tidigare forskning 
I detta kapitel redogörs det för tidigare forskning om undervisning i läsförståelse och textsamtal. 

Det redogörs även för forskning om olika lärares uppfattningar om textsamtal. 

 

5.1 Studier om läsförståelse och textsamtal 

Läsförståelse är en av de viktigaste förmågorna man kan bära på som människa och utan denna 

förmåga kan man riskera att hamna i okunskap. Eckerholms (2018) avhandling fokuserar på lärares 

perspektiv på mellanstadieelevers läsförståelseförmåga och hur lärarna själva resonerar om sin egen 

undervisning i läsning och läsförståelse. Eckerholm (2018, s. 63) betonar att detta är en kvalitativ 

studie eftersom studiens genomförande grundar sig på tjugotvå lärarintervjuer. Den teoretiska 

utgångspunkten i denna avhandling är social konstruktionism vilket innebär att man studerar 

individers tolkningar, attityder och uppfattningar om något. En av frågeställningarna som 

Eckerholm besvarar är hur lärare anser att en framgångsrik undervisning i läsförståelse ser ut.  

 I resultatdiskussionen framkommer det att alla tjugotvå intervjuade mellanstadielärare 

framhåller hur viktigt läsning och läsförståelsen är, både i och utanför skolan. Anledningen till att 

läsförståelse är viktigt är för att det är ett av de starkaste medlen för informationssökning och för 

förståelse för varje texts innebörd och budskap. Som tidigare nämns är läsförståelse en viktig 

förmåga som bör befästas eftersom den är grunden till informationshämtningen och det är genom 

informationshämtningen som lärandet börjar (Eckerholm, 2018, s. 146-147).  

 Avkodning och ordförråd är något som anses viktigt för att eleverna ska kunna påbörja sin 

läsförståelseutveckling. Lärarna i studien bedömde att majoriteten av eleverna i studien har en god 

avkodning. För vissa elever behövs dock mer träning, vilket innebär att det är nödvändigt för 

mellanstadielärarna att ha kunskaper om avkodningsprocessen. Vad gäller ordförrådet kan träningen 

ske på två olika sätt, antingen att man hämtar ord från texter de läser eller att träning av ordförråd 

sker enskilt, det vill säga utan någon som helst koppling till någon text. (Eckerholm, 2018, s. 147).  

 Textsamtal bör inte genomföras för spontant och strukturlöst. Det är viktigt att varje 

textsamtal ska ha ett bestämt fokus, syfte och mål. Hallesson (2015, s. 7) skriver i sin avhandling 

om hur lärare arbetar med elevers läsutveckling med fokus på textläsande och samtal om texter. 

Metoderna som används är intervjuer och observationer vilket innebär att studien blir kvalitativt 

inriktad. Hallesson (2015, s. 10) utgår från det sociokulturella perspektivet, det systemisk-
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funktionella textperspektivet och det sociosemiotiska perspektivet. En gemensam sak med dessa tre 

perspektiv är att de fokuserar på språkets och interaktionens roll i lärandet.  

 Hallesson (2015, s. 183) sammanfattar vilka egenskaper som är viktiga för att ett textsamtal 

ska vara givande för läsförståelseutvecklingen. Först och främst tar hon upp värdet av textsamtalens 

struktur, därefter betonar hon vikten på stöttningen från lärare och elever i samtalen.  

 Ett strukturerat textsamtal har tre egenskaper, den första är hög textrörlighet. Textrörlighet 

har många definitioner. Den används bland annat för att beskriva hur läsaren förhåller sig till texten 

och textens innehåll (ibid., s. 21). Den andra egenskapen är intertextuell kohesion mellan text och 

samtal. ”En varierad och utbyggd kohesion innebär att textinnehåll fångas upp och hanteras på flera 

sätt.” (Hallesson, 2015, s. 181). Hallesson menar här att det kan ske på olika sätt, till exempel 

genom olika klassificeringar såsom synonymer eller också genom att diskutera centrala begrepp och 

ord från texten. Eleverna lyckas bäst med detta främst under elevstyrda textsamtal (Hallesson, 2015, 

s. 180). 

 Den tredje egenskapen är kamrat- och lärarstöttning (Hallesson, 2015, s. 186). Stöttning från 

sina kamrater är viktigt för att textsamtalen ska lyckas så bra som möjligt. Från Hallessons (2015, s. 

183) studie jämför hon olika textsamtal med låg respektive hög kamratstöttning och det visade sig 

att textsamtal med hög kamratstöttning ger mest rimliga svar på frågor om texten. Hög 

lärarstöttning är också väldigt uppskattat och i resultaten framkommer det att lärarstöttning kan se 

ut på olika sätt, till exempel att lärarna ställer frågor och fokuserar på relevanta delar av texten samt 

att de preciserar vad innehållet handlar om. 

 Reichenberg (2008b) har skrivit en vetenskaplig artikel där hon genomför en studie på sex 

lärare och 60 elever. Studiens syfte är att undersöka skillnaden mellan vanliga textsamtal och 

strukturerade textsamtal. De vanliga textsamtalen innebär att läraren endast ställer faktafrågor, det 

vill säga att eleven hittar informationen direkt i texten. Strukturerade textsamtal är mer öppna och 

reflekterande och kräver att man som läsare läser mellan raderna för att hitta informationen 

(Reichenberg, 2008b, s. 17).  Reichenberg (2008b, s. 23) använder intervju, videoinspelning och 

olika tester som metod vilket innebär att studien är både kvalitativ och kvantitativ.  

 Reichenberg (2008b, s. 35) jämför resultaten från båda textsamtalslektionerna och kommer 

fram till att under de vanliga textsamtalen, där endast faktafrågor ställs, är det svårt för lärarna att se 

om eleverna har lärt sig någonting eftersom eleverna svarade genom att bara titta på texten. Detta 

gäller både svaga och starka elever. Reichenberg (2008b, s. 35-36) skriver också att lärarna ser att 

det är många elever som är oengagerade och ointresserade av att svara på frågorna. Under de 

strukturerade textsamtalen syns en klar skillnad på elevernas respons till frågorna. 
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…they inferred from, and reflected on, the content on several occasions. They 

spontaneously utilised their prior knowledge, connecting it with the information in the 

text, thus demonstrating that they had the potential to make inferences. Furthermore, 

all students showed signs of involvement. (Reichenberg, 2008b, s. 36).  

 

Reichenberg (2008b, s. 36) hävdar att elevernas delaktighet och engagemang är avgörande för hur 

diskussionerna ser ut. Dessa strukturerade textsamtal ger eleverna chansen att reflektera över olika 

händelser och tankar för att sedan koppla det till texten. Det blir tydligare för lärarna att se elevernas 

kunskapsutveckling under strukturerade textsamtal vilket underlättar för planeringen av kommande 

textsamtal.  

 Reichenberg (2005) har skrivit en avhandling som handlar om läsförståelsestrategin 

Questioning the Author, förkortat QtA. Detta är en studie gjord på gymnasieelever och deras lärare 

där de testar denna strategi på både goda och svaga läsare. Reichenberg (2005, s. 42-43) 

genomförde studien genom videoinspelning samt lärar- och elevintervjuer, vilket gör detta till en 

kvalitativ studie. Lärarna använder QtA-modellen under textsamtalen vilket innebär att de ska 

ifrågasätta författaren för att få en djupare förståelse i texten de läser. ”Denna undersökning tyder på 

att lärarledda strukturerade samtal kring lärobokstexter kan vara ett verktyg för eleverna att skapa 

mening i texter de läser. […] Genom samtalet tvingades de gå i närkamp med texten, lyssna till 

kamraters uppfattning om texternas innebörd” (Reichenberg, 2005, s. 149). Genom att lärarna visar 

att de själva kan vara osäkra på något de inte förstår, något som många svaga elever känner igen sig 

i, ökar deras självbild och deras intresse för läsning. 

 

5.2 Studier om lärares uppfattningar om textsamtal 

Eckerholm (2018, s. 148-149) skriver i sin diskussion om olika lärares syn på textsamtal som metod 

för att utveckla elevers läsförståelseförmåga. Flera lärare påpekar att det är viktigt att samtala om 

texter eftersom det finns flera olika tolkningar av en enda text. Samma lärare menar att elevernas 

olika uppfattningar och erfarenheter av samma text bidrar till att ”vidga sin tolkningsförmåga, 

förändra sitt betraktelsesätt och öka sin omvärldskunskap” (Eckerholm, 2018, s. 149).  

 Att få alla elever delaktiga i textsamtalet i helklass var något utmanande anser de lärare som 

inte använder sig av textsamtal i lika stor utsträckning. Tidsbristen är också en anledning till varför 

de inte använder sig av textsamtal. Däremot såg de på möjligheten att dela in eleverna i smågrupper 

som en viktig faktor (Eckerholm, 2018, s. 150). 

 Reichenberg (2008b, s. 36) skriver i likhet med Eckerholm att lärarna tycker att dessa 

strukturerade textsamtal är tidskrävande och kräver mycket förarbete. Dock blir lärarna belönade 
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genom att eleverna lär sig strategierna vilket innebär att de kan använda dessa strategier 

självständigt i framtiden. Lärarna i studien tycker att textsamtal är en bra metod för att höja 

elevernas läsförståelseförmåga men för att textsamtalen ska bli lyckade krävs det att lärarna också 

tränar på hur man genomför undervisning i textsamtal och läsförståelse (Reichenberg, 2008b, s. 37). 

 Boo (2014) har skrivit en avhandling där syftet är att undersöka hur fem lärare arbetar med 

individanpassning i klassrummet. Detta är en kvalitativ studie eftersom Boo använder sig av 

intervjuer och observationer i undersökningen. Hon utgår från etnografin, vilket innebär att man 

studerar människors sociala beteenden och varför de väljer att göra som de gör (Boo, 2014, s. 38). 

 I sin diskussion skriver Boo (2014, s. 117-118) att lärarna måste se på undervisningen ur ett 

elevperspektiv när de ska kartlägga elevernas förkunskaper, behov och intressen. Att påbörja ett nytt 

område med genomgångar för att ta reda på vad eleverna kan eller inte kan är ett bra sätt att utgå sin 

planering ifrån. Därefter individanpassar man planeringen efter deras behov och intressen för att 

alla elever ska känna sig tillfredsställda med lektionsinnehållet. Boo (2014, s. 118) ser hur lärarna i 

studien bygger upp engagemang och intresse hos eleverna genom att individanpassa undervisningen 

efter elevernas erfarenheter. Boo (2014, s. 120) hävdar att när lärare varierar till exempel 

lektionsupplägg, uppgifter och gruppsammansättningen medför det till att eleverna ska känna större 

delaktighet i det gemensamma arbetet. ”Det gemensamma arbetet öppnar också upp för att muntligt 

resonera, diskutera och argumentera i olika gruppkonstellationer med olika samtalspartners. I mötet 

utmanas individens tankar och det som eleven upptäcker tillsammans med andra kan bli till hjälp i 

lärandet” (Boo, 2014, s. 120).  

 

6. Teoretiska utgångspunkter 
I följande kapitel redogörs för vilken teoretisk utgångspunkt detta arbete grundar sig i och sedan 

förklaras teorins koppling till arbetets forskningsområde. 

 

6.1 Sociokulturellt perspektiv 

Detta arbete kommer att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet, utvecklat av Vygotskij. Synen 

på lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv utgår från att vi använder oss av två olika redskap 

för att förstå varandra och omvärlden och detta kallas för mediering (Säljö m.fl., 2014, s. 298). Det 

första redskapet är de språkliga som också kan kallas för de intellektuella eller de mentala 

redskapen Detta redskap innebär att vi använder oss av tecken för att tänka och kommunicera. De 

språkliga redskapen är något som vi har socialiserats in i beroende på var i världen man befinner sig 

(Säljö m.fl., 2014, s. 299-300). ”Språkliga redskap är exempelvis bokstäver, siffror, räknesystem 
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och begrepp” (Säljö m.fl., 2014, s. 299). Men allteftersom världen förändras, förändras även sätten 

att kommunicera på och de språkliga redskapen får en kulturell utveckling. Mediering kan också ske 

genom materiella redskap till exempel en spade, en penna eller en hastighetsmätare och detta är det 

andra redskapet. Materiella redskap kan även kallas fysiska redskap. Här gäller det att man ska 

kunna behärska redskapen och kunna hantera dem på rätt sätt. ”Kunskaper och färdigheter hos 

människor är inte teoretiska eller praktiska, de är alltid både och. Vi både tänker och utför fysiska 

handlingar, och dessa båda aspekter är sammankopplade och beroende av varandra” (Säljö m.fl., 

2014, s. 301). Vygotskij menar att de språkliga och materiella redskapen går hand i hand eftersom 

båda kompletterar varandra. En hastighetsmätare är ett materiellt redskap men utan dess siffror och 

bokstäver skulle den aldrig fungera (Säljo m.fl., 2014, s. 300).  

Ett grundläggande begrepp hos Vygotskij är den närmaste proximala utvecklingszonen. 

Säljö m.fl. (2014, s. 305) förklarar att det sociokulturella perspektivet ser på lärande och utveckling 

som en ständigt pågående process. Detta innebär att en människa som är fullärd inom någonting är 

på väg att lära sig nästa färdighet. ”Vi har så att säga nya erövringar av kunskaper och färdigheter 

inom räckhåll” (Säljö m.fl., 2014. s. 305). Den närmaste proximala utvecklingszonen är alltså en 

zon som elever befinner sig i när de får tillräckligt med stöd och utmaning för att klara av en 

färdighet och detta stöd kommer från läraren. Denna stöttning kallas för scaffolding och innebär att 

lärarens stöd avtar efter hand tills eleven klarar av uppgiften självständigt (Säljö m.fl., 2014, s. 305). 

 

6.2 Det sociokulturella perspektivet och textsamtal 

Anledningen till mitt val av det sociokulturella perspektivet är för att Vygotskij talar om det talade 

och skrivna språket som medel att förstå och kommunicera med omvärlden (Säljö m.fl., 2014, s. 

301).  

 Genom textsamtal med klasskamrater och lärare kan vi förstå, reflektera och tänka kritiskt 

över textens innehåll och budskap samt lära oss av varandras tankar och åsikter. Säljö m.fl. (2014, s. 

302) fortsätter med att förklara begreppet språk i det sociokulturella perspektivets sammanhang och 

menar att språket är i ständig utveckling som samspelar med andra sätt att 

kommunicera. ”Interaktion och kommunikation blir nycklar till lärande och utveckling” (Säljö m.fl., 

2014, s. 307) Vygotskijs perspektiv ser på lärande och utveckling som en social aktivitet, alltså 

något som vi människor deltar i. 
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7. Metod 
I detta kapitel kommer jag att beskriva metod, urval och datainsamling. Det kommer även en 

beskrivning av hur databearbetning och dataanalysen gått till. Därefter redogörs det för vilka etiska 

överväganden som gjordes, en presentation av informanterna, hur genomförandet gick till och 

slutligen vad det gäller tillförlitlighet och giltighet. 

 

7.1 Val av metod 

Metodvalet ska fokusera på att undersöka egenskaper och gå in på djupet i forskningsområdet. 

Stukát (2011, s. 36) menar att detta är centralt i ett kvalitativt synsätt. ”Huvuduppgiften för det 

kvalitativa synsättet är att tolka och förstå de resultat som framkommer […] man försöker beskriva 

och förstå det enskilda – kanske unika – fallet” (Stukát, 2011, s. 36). Vanlig kritik mot den 

kvalitativa metoden är att det blir omöjligt att generalisera resultaten på grund av det låga antalet av 

deltagare/undersökningspersoner samt att reliabiliteten blir låg eftersom det är svårt att upprepa 

studien (ibid., s. 36). 

 Majoriteten av artiklarna och avhandlingarna har använt kvalitativa undersökningsmetoder. 

Som exempel kan Hallessons avhandling nämnas där hon använder intervjuer och observationer 

som undersökningsmetoder. Jag utgick från mitt syfte och min frågeställning vid val av metod och 

ansåg att en kvalitativ inriktning skulle lämpa sig bäst samtidigt som jag använde artiklarna och 

avhandlingarna som stöd.  

 I min studie är det lämpligt att använda en kvalitativ intervjumetod för att under intervjuer 

kan man diskutera djupare om forskningsämnet och få informanternas egen berättelse och 

erfarenheter. Kihlström (2007, s. 48-49) beskriver en kvalitativ intervju snarare som ett öppet 

samtal med ett bestämt fokus som styrs av intervjuaren. En kvalitativ intervju karaktäriseras av 

öppna frågor med svag struktur och följdfrågor som är beroende på respondentens svar.  

 Viktigt att tänka på, som intervjuare, är att inte ställa ledande eller stängda frågor eftersom 

att man vill att respondentens svar ska vara utan begränsningar. För att undvika att ställa ledande 

frågor bör man fundera över sin egen förförståelse man har för att sedan bortse från dessa under 

intervjun. Stukát (2011, s. 44) kallar detta för en ostrukturerad intervjumetod. Han förklarar att 

huvudfrågorna som ställs är samma inför varje intervju, men att följdfrågorna är individualiserade.  

 

7.2 Urval 

Mitt urval av undersökningspersoner består av sex legitimerade svensklärare som arbetar på 

mellanstadiet. Alla lärare i min studie ska ha erfarenhet inom arbetet med strukturerade textsamtal 
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som metod att utveckla elevers läsförståelseförmåga. På grund av att mitt syfte är att beskriva och 

förstå enskilda fall är det lämpligt att antalet deltagare inte är för många (Stukát, 2011, s. 63). 

 

7.3 Databearbetning och analysmetod 

Databearbetningen och analysen av data utgår ifrån syftet och de frågeställningar som är arbetets 

utgångspunkt. Målet är att bearbeta data som ska svara på de frågeställningar som man har 

formulerat och då krävs det att syftet är tydligt för att man ska kunna bearbeta sin data (Malmqvist, 

2007, s. 123-124).  

 Ett sätt att sortera och analysera sin data på beskrivs av Holme och Solvang som 

helhetsanalys. Detta innebär att man först skaffar sig en helhetsbild av den samlade informationen 

genom att bearbeta och analysera all insamlad information. Upptäckandet av återkommande 

information blir till centrala teman och kategorier, som förstås ska väljas ut utifrån studiens syfte 

(Malmqvist, 2007, s. 124). Jag har fått fram fyra kategorier som kommer att besvara mina två 

frågeställningar. Dessa kategorier är; lärares arbetssätt inom textsamtal, lärares olika uppfattningar 

om textsamtal, kontinuerlig bedömning och olika strategier som lärare använder sig av inom 

textsamtal. Dessa fick jag fram genom att använda analysmetoden helhetsanalys. Jag läste 

transkriberingen och märkte att dessa fyra kategorier var de mest återkommande samt att lärarna 

hade mest att säga om dessa kategorier. 

 Mina data kommer att bearbetas och analyseras utifrån helhetsanalysen där jag först kommer 

att se på helheten för att sedan söka efter svaren som kan besvara mina frågeställningar. Mina 

kategorier har sorterats in under mina frågeställningar. 

 

7.4 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2017) har listat upp åtta aspekter, God forskningsed, som handlar om vad man bör 

tänka på innan, under och efter man genomför en studie. Förr var det fokus på att endast skydda de 

deltagandes identiteter, men nu har etiken i vetenskaplig forskning ändrats. Det är fortfarande 

viktigt att skydda de deltagandes identiteter men det är även viktigt att forskningen inte skadar 

andra människor eller samhället (Vetenskapsrådet, 2017, s. 7).  

 
1) Du ska tala sanning om din forskning. 

2) Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier. 

3) Du ska öppet redovisa metoder och resultat. 

4) Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar. 

5) Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra. 
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6) Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och 

arkivering. 

7) Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller 

miljö. 

8) Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning. (Vetenskapsrådet, 

2017, s. 8) 

 

Detta är en kortfattad beskrivning av vilka etiska ställningstaganden som finns. Det har även 

utvecklats olika forskningsetiska kodexar som talar om hur forskaren ska agera mot de 

deltagande. ”Kodexarna uttalade sig om vad forskaren skulle göra före forskningens genomförande 

(information, samtycke), under genomförandet (undvikande av risker, designfrågor) och efter 

genomförandet (publicering, förvaring av material)” (Vetenskapsrådet, 2017, s. 13-14). 

 

7.4.1 Information och frivillighet 

Samtliga lärare gav muntligt samtycke om deltagande i denna studie. Jag ville försäkra mig om att 

de vet att de har möjligheten att dra sig ur studien utan någon motivering och nämnde kort om detta 

i informationsbrevet. Jag talade även om för dem att detta är frivilligt innan intervjun satte igång. 

Detta kallas för individskyddskravet och finns för att skydda individer som är delaktiga i 

forskningsstudier (Vetenskapsrådet, 2017, s. 13). 

 Vetenskapsrådet (2017, s. 15) fortsätter med att beskriva hur man bör gå tillväga när 

informanterna ska delta i studien. Först och främst ska alla deltagande ge samtycke och sedan ska 

de få information om vad syftet med studien är och vad hela arbetet ska handla om 

 

7.5 Genomförande 

Informanterna valdes genom att jag gick ut till skolor i mitt närområde och frågade olika lärare om 

de kunde erbjuda sig att bli intervjuade på bestämd tid. De fick informationsbrevet (se Bilaga 1) i 

förväg för att kunna förbereda sig. Jag frågade även om de ville titta på intervjufrågorna (se Bilaga 

2) varav två av sex ville läsa dem på förhand. Intervjuerna varade allt ifrån 10 till 25 minuter. Två 

av lärarna från Västerskolan hade en gemensam intervju.  

 När jag skrev informationsbrevet tog jag ställning till etiska överväganden där jag förklarade 

klart och tydligt om konfidentialitet, om datainsamlingens användning och förvaring samt att 

informanternas deltagande är frivilligt. 

 Innan intervjun berättade jag för informanterna att jag kommer att spela in samtalet även om 

det angavs i informationsbrevet. Jag berättade också kort om vad syftet med arbetet och intervjun är 
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innan intervjun satte igång. Anledningen till att samtalen är inspelade är dels för att jag ska kunna 

lyssna på den i efterhand och transkribera den, dels för att jag ska kunna fokusera på deras ord för 

att kunna ställa följdfrågor. Kihlström (2007, s. 51) belyser vikten av att spela in samtal genom att 

säga att man kan i efterhand höra hur man leder samtalet eller om man på något sätt påverkar 

informanternas uttalanden.  

 Jag hade åtta intervjufrågor men ställde även följdfrågor beroende på hur lärarna svarade. 

Jag började med fyra inledningsfrågor där jag bland annat frågade om deras utbildning, hur länge de 

har varit verksamma och vilka ämnen de undervisar i. Kihlström (2007, s. 52) nämner att sådana 

slags frågor är bra som uppvärmning samt att följdfrågor på deras svar visar att informanten kan 

bygga ytterligare på sina berättelser. 

 

7.6 Tillförlitlighet och giltighet 

En studies reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet. Stämmer verkligen det som sägs i studien? 

Om en annan forskare använder samma datamaterial kommer då svaret att vara detsamma eller 

kommer det att ändras? En hög tillförlitlighet är därför svår att uppnå i en kvalitativ studie eftersom 

varje informant talar för sig själv och det de säger kan inte generaliseras (Kvale och Brinkman, 

2014, s. 295). ”Även om det är önskvärt att öka intervjuresultatens reliabilitet för att motverka 

godtycklig subjektivitet, kan en för stark tonvikt på reliabiliteten dock motverka kreativitet och 

variationsrikedom” (Kvale och Brinkman, 2014, s. 296). 

 Begreppet validitet handlar om datainsamlingens giltighet i förhållande till studiens metod, 

syfte och frågeställningar. Det vill säga, har jag undersökt det som är menat att undersöka? I en 

kvalitativ intervju vill man få svar på frågor som rör studiens ämne och därför är det lättare att 

uppnå en hög giltighet i en kvalitativ studie eftersom man får chansen att ställa följdfrågor under 

intervjun och gå in djupare i sitt ämne (Kvale och Brinkman, 2014, s. 296). 

 Intervjuerna skedde med sex olika lärare från fem olika skolor. Majoriteten av lärarna har 

varit verksamma i minst 14 år och de har stor erfarenhet av textsamtal. Informanternas uttalanden 

har därför hög giltighet. Dock är det svårt att säga att denna studie har en hög tillförlitlighet 

eftersom det endast rör sig om sex lärare vilket innebär att sex andra lärare kan göra helt andra 

uttalanden. Samtliga intervjuer skedde i lugn och stressfri skolmiljö, antingen i ett grupprum eller i 

ett tomt personalrum. Jag såg till att tiden som bokades med lärarna inte var begränsad, om 

intervjuerna skulle komma att bli längre än förväntat.  

 Alla samtal kom att spelas in och transkriberas ordagrant utan att utelämna något, vilket 

höjer tillförlitligheten. Inspelningar är en fördel eftersom att man kan pausa och spela om utifall 
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man inte hörde. Med hjälp av transkriberingarna kunde jag sortera, kategorisera och utesluta sådant 

som inte är relevant för studiens syfte.  

 Reliabiliteten kan vara hög eller låg på grund av många faktorer, bland annat hur man tolkar 

det respondenten säger. ”Det kan också vara så att exakt samma skrivna ord i en utskrift förmedlar 

två olika betydelser beroende på var den som skriver ut väljer att placera punkter och 

kommatecken” (Kvale och Brinkman, 2014, s. 226).  

 

8. Resultat 
I detta kapitel kommer jag att presentera informanterna samt resultatet från det insamlade materialet 

från intervjuerna. För att ge en tydlig bild av resultatet kommer det att delas upp i tre kategorier: hur 

lärarnas arbete med textsamtal ser ut, lärarnas olika uppfattningar av textsamtal och textsamtal 

utifrån sociokulturella begrepp. 

 

8.1 Presentation av informanter 

Nedan ges en beskrivning av informanterna. De presenteras i den ordning jag träffade dem för bästa 

möjliga opartiska presentation. Namnen på lärarna och skolorna är fiktiva för att skydda 

informanternas identiteter enligt individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2017, s. 13).  

 

8.1.1 Hanna från Vallaskolan 

Hanna är klasslärare i årskurs 6 på Vallaskolan 6-9. Hon har arbetat inom läraryrket och på 
Vallaskolan i 15 år och undervisar just nu i svenska och SO. Vallaskolan ligger i en liten förort i 
Mellansverige och har 737 elever.  
 
8.1.2 Astrid från Fredskolan 

Astrid är klasslärare i årskurs 6 på Fredskolan F-9. Hon har arbetat inom läraryrket i ungefär 20 år. 
Hennes inriktning på utbildningen är årskurs 4-9, svenska, engelska och tyska. Astrid har arbetat på 
Fredskolan i ungefär åtta år och undervisar i de ämnen hon är behörig i. Fredskolan ligger i samma 
ort som Vallaskolan och har 769 elever. 
 
8.1.3 Lydia från Trappskolan 

Lydia är klasslärare i årskurs 4 på Trappskolan 4-9. Hon har arbetat inom läraryrket i ungefär 18-19 
år. Inriktningen på hennes utbildning är årskurs 1-7 och ämnena matematik, svenska och engelska. 
Lydia har även behörighet till att undervisa i SO. Hon har arbetat på Trappskolan under hela sin 
yrkestid och just nu undervisar hon i svenska, engelska och matematik. Trappskolan ligger i en 
grannförort till de två tidigare skolorna och skolan har 329 elever. 
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8.1.4 Jill från Västerskolan 

Jill är en nyutexaminerad lärarn och arbetar i årskurs 4 på Västerkolan F-9 sedan ett år tillbaka. 
Hennes inriktning på lärarutbildningen är årskurs 4-6 i SO, men hon undervisar också i svenska. 
Västerskolan ligger på samma ort som Trappskolan och den har 418 elever. 
 
8.1.5 Lova från Västerskolan 

Lova har arbetat som lärare i sex år och har arbetat på Västerskolan F-9 under tre år. Inriktningen på 
hennes utbildning är svenska och SO i årskurs F-6. Just nu undervisar hon i årskurs 4 i svenska och 
SO. 
 

8.1.6 Mattias från Prismaskolan 

Mattias har arbetat som lärare i 14 år och har arbetat på Prismaskolan F-6 under tre år. Han är 

klasslärare i årskurs 5 och undervisar i svenska och SO. Inriktningen på hans utbildning är svenska 

och SO i årskurserna 1-7. Prismaskolan ligger i en liten förort i Mellansverige och har 487 elever.  

 

8.2 Lärares arbetssätt inom textsamtal  

Hanna, Astrid och Jill berättade att de arbetar med texter enskilt, i grupp och i helklass. Beroende på 

vad för text det är och hur svårighetsgraden ser ut arbetar de på olika sätt. I excerpten nedan berättar 

Hanna om hur hon har genomfört textsamtal i smågrupper: 

 
Ibland har dom lite läsförståelsefrågor och så och då brukar dom få kunna sitta 
ihop, vi brukar prata igenom svåra ord tillsammans. Jag läser ofta ganska högt när 
vi jobbar med läsförståelse. Ibland brukar jag säga att dom ska leta reda på saker 
som är svåra i texten. Man kan ha diskussionsfrågor eller så till texten. Varför dom 
tror vissa saker eller hur skulle du ha agerat (Intervjusamtal med Hanna, 20190218) 

 

Hanna menade här att vid textsamtalsdiskussioner föredrar hon att eleverna arbetar i par eller i 

grupp eftersom man lär sig mycket mer av diskussioner med andra. De medierande redskapen 

förklarar hur man använder olika verktyg för att kommunicera med omvärlden. Ett av dessa är de 

språkliga redskapen som innebär att man använder till exempel ord och siffror för att kommunicera 

och förstå hur andra tänker, i detta fall om den text de har läst. I likhet med Hanna arbetar Astrid 

ofta med texten i grupp eller i helklass: 

 
”Ofta vill jag att dom pratar med nån om texten när vi jobbar i klass för det ger 

ännu mer, det blir fler dimensioner liksom att dom kan lyssna på varandras tankar 

och reflektera tillsammans och så vidare” (Intervjusamtal med Astrid, 20190219).  
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Annars vill Astrid att textsamtalen ska ske strukturerat med tydliga instruktioner för att eleverna ska 

förvänta sig samma sak inför nästa textsamtal och därifrån kan eleverna arbeta mer självständigt.  

 Jill tycker att individuella uppgifter endast ska förekomma vid enklare texter och att man ska 

genomföra textsamtal vid mer avancerade texter. I excerpten nedan förklarar hon anledningen till 

detta: 

 
Är det en lite enklare text kan det hända att vi har en individuell uppgift för att se 

hur god läsförståelse eleverna har och andra mer avancerade texter då kanske man 

har gruppsamtal för att eleverna ska få det stöd de behöver. Vi har ju många 

andraspråkselever på den här skolan vilket gör ju att många har en relativt svag 

begreppsförståelse vilket gör att man behöver jobba med det väldigt aktivt i grupp 

med eleverna (Intervjusamtal med Jill, 20190305). 

 

Jill förklarar att när eleverna ska arbeta med de enklare texterna testas deras kunskaper. 

För att de ska klara av avancerade uppgifter på egen hand behöver de mer stöttning 

samtidigt som det blir en tillräcklig utmaning för dem. Den närmaste proximala 

utvecklingszonen innebär just detta – att få tillräckligt med såväl utmaning som stöd för 

att klara av en färdighet tills man är redo att gå vidare till nästa steg. 

  

8.3 Lärares uppfattningar om textsamtal 

Jill och Lova arbetar i klasser där de båda har elever som har olika kunskapsnivåer när det kommer 

till textsamtal och läsförståelse. Detta tror Lova är ganska vanligt att ha elever med väldigt spridda 

kunskapsnivåer. I excerpten nedan berättar Jill att man måste känna till sin elevgrupp för att alla ska 

gynnas av textsamtalen: 

 
Det finns en risk för elever som ligger på en hög nivå att om man har en för låg 

nivå på textsamtalet, eller åt andra hållet att det är någon elev som har det svårt och 

att man håller det för svårt. Så det gäller ju att ha en god kunskap om sin elevgrupp 

för att det ska gynna samtliga elever så jag skulle nog säga att det är bristen hos sig 

själv som riskerar att göra att det inte håller och om man inte tillräckliga kunskaper 

om dig själv. Men mest om man inte har kunskaper om elevgruppen 

(Intervjusamtal med Jill, 20190305). 

 

Jill talade om för mig att det är viktigt att ge stöd och utmaning till de som behöver även 

om man har planerat lektionen efter individerna och inte efter gruppen. Scaffolding är 
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ett begrepp från det sociokulturella perspektivet. Detta begrepp innebär att elever som 

behöver stöd får den stöttning de behöver för att klara av en uppgift. Stöttningen är 

fortlöpande tills eleven själv klarar av uppgiften på egen hand och stöttningen ges av 

läraren. 

Lova påpekar att intresset för textläsning och böcker blir större hos eleverna när man 

tydliggör syfte och mål för eleverna samtidigt som man får syn på deras kunskaper på ett helt annat 

sätt. I excerpten nedan talar Lova om hur hon har märkt av följden av elevernas ökade intresse för 

läsning av texter och böcker: 

 
Jag tror att det är utifrån syfte och mål egentligen, alltså vad är det man vill med 

den här texten? Det skapar ju ett enormt intresse plus att man får syn på elevernas 

kunskaper på ett helt annat sätt, nån som kanske har väldigt svårt med att skriva är 

helt plötsligt väldigt verbal och kan argumentera för sin sak och det är ju nånting 

som också är viktigt (Intervjusamtal med Lova, 20190305). 

 

Lova menar här att ju mer eleverna förstår texten desto roligare tycker de att läsning är – 

allt tack vare de hjälpsamma textsamtalen och stödet från läraren.  

 

8.4 Kontinuerlig bedömning av textsamtal och läsförståelse 

Astrid och Mattias nämner att de gör regelbundna läsförståelsetester för att se utvecklingen hos 

eleverna. Det är genom testerna de märker att textsamtalen gör någon nytta. I excerpten nedan talar 

Astrid om hur hon arbetar med bedömningen: 

  
Ibland kör vi ju läsförståelsetester med jämna mellanrum och på läsförståelse som 

kommer senare under terminen. Som i sexan har vi jobbat jättemycket med läsning 

och samtalsdiskussioner om texterna. Dom får läsa mellan raderna, bortom raderna, 

på raderna och så vidare. Jag tycker mig kunna märka att dom faktiskt utvecklar 

sina svar mycket mer, alltså bättre med ett mer kvalitativt innehåll (Intervjusamtal 

med Astrid, 20190219). 

 

 Mattias sparar ofta elevarbeten och dokumentation och använder dessa som reflektion till 

nästa tillfälle för att fundera över vad som kunde ha förbättrats och ändrats. Med hjälp av 

dokumentationen kan han även se elevernas utveckling och utveckla planeringen utifrån dem. I 

excerpten nedan berättar Mattias även om läsförståelsetester som han genomför då och då för att 

testa deras kunskaper: 
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Ja jag brukar ju samla in vissa arbeten som eleverna gjort för att se hur dom arbetar själva men 

också kan jag göra några tester ibland, läsförståelsetester till exempel för att kolla om dom 

verkligen har koll och så självklart ser man vilka som pratar och är med i diskussioner på 

vanliga lektioner (Intervjusamtal med Mattias, 20190304). 

 

Här är det materiella redskapet som har betydelse i hur Astrid och Mattias bedömer elevernas 

läsförståelseförmåga. Ett materiellt redskap är ett fysiskt verktyg som vi använder oss av för att 

kommunicera med varandra. I detta fall är läsförståelsetester ett materiellt redskap samtidigt som 

det är ett språkligt redskap eftersom det är ord och meningar skriven i själva testet. De regelbundna 

läsförståelsetesterna är väsentliga för hur vidare planering ser ut. 

 

8.5 Olika strategier som lärare använder sig av inom textsamtal 

Mattias arbetar mycket efter en särskild metod som både han och eleverna tycker fungerar väldigt 

bra. Denna metod kallas för EPA-metoden och används flitigt under textsamtalen.  

 
Jag försöker så gott som nästan alltid använda mig av EPA-metoden för att dom 

ska få tid att tänka för sig själva. Jag tror jag känner mina elever väldigt bra så 

därför funkar det här för dom också. Jag har märkt att jag sällan kan fråga eleverna 

frågor rakt ut eftersom det är en klass som behöver tid till att få tänka och när det är 

tyst för länge är det helt plötsligt ingen som vill eller vågar räcka upp handen och 

säga något (Intervjusamtal med Mattias, 20190304). 

 

Han förklarar att han har sett vilket arbetssätt som fungerar bäst för eleverna i sin klass och därefter 

arbetat framåt med samma metod. Detta kan liknas vid begreppet den närmaste proximala 

utvecklingszonen där man identifierar elevernas behov av stöd och utmaning. 

 Lydia säger däremot att hon inte använder sig av strategier utan använder det som fungerar 

bäst för den klass hon har. I excerpten nedan förklarar Lydia hur hon tänker angående strategier: 

 
Alla klasser och elever är olika och därför är det bäst att inte bli kär i någon strategi 

som funkar för dig. Utan det ska ju handla om eleverna och därför ska man hitta en 

strategi som funkar för dom. För varje ny klass man får så måste man ju tänka om 

och inte köra på samma sätt. Sen finns det ju såklart strategier om hur man får 

eleverna att prata mer till exempel (Intervjusamtal med Lydia, 20190220). 
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Här menar Lydia att hon inte använder sig av några uttalade läsförståelsestrategier 

eftersom varje elev arbetar på sitt sätt och använder strategier som passar dem. Hon ger 

dem stöd och därefter får eleverna arbeta självständigt. Enligt Lydia är detta en klass 

som tycker om att arbeta självständigt både enskilt, i par eller i smågrupper.  

Sammanfattningsvis är det vanligt för lärarna att arbeta med textsamtal i grupp eller i 

helklass eftersom diskussionerna blir som nyttigast då. Lärarna arbetar med textens innehåll och 

fokuserar gärna på något specifikt såsom textens budskap, miljö- eller personbeskrivningar. De kan 

också arbeta med textens centrala ord och begrepp samt använda olika läsförståelse och 

samtalsstrategier. Samtliga lärare anser att det är viktigt att tydliggöra för både sig själv och 

eleverna vad syftet och målet med uppgiften är eftersom det medför ett ökat intresse hos eleverna. 

De genomför även läsförståelsetester dels för att kolla på elevernas utveckling, dels för att utvärdera 

sin egen undervisning. 

 

9. Diskussion 
Syftet med denna studie är dels att undersöka hur arbetet med textsamtal som metod för att utveckla 

elevers läsförståelseförmåga ser ut, dels att ta reda på vilka olika uppfattningar de har om textsamtal 

som metod för elevers läsförståelseutveckling. Frågeställningarna som studien utgår ifrån är: 

• Hur arbetar svensklärare på mellanstadiet med textsamtal som metod för att utveckla elevers 

läsförståelseförmåga? 

• Vilka olika uppfattningar har svensklärare på mellanstadiet om textsamtal som metod för att 

utveckla elevers läsförståelseförmåga? 

 

Nedan kommer jag att diskutera fördelar och nackdelar med mitt metodval. Sedan förs en 

diskussion om resultaten jag fick från intervjuerna och detta kommer att kopplas ihop med tidigare 

forskning. Avslutningsvis kommer ett avsnitt om slutsats och vidare forskning. 

 

9.1 Metoddiskussion 

Enligt mitt syfte och mina frågeställningar skulle detta komma att bli en kvalitativ studie eftersom 

jag väljer att undersöka mer hur olika lärare arbetar med textsamtal som metod för att utveckla 

elevers läsförståelse. 

 Intervjufrågorna består av fyra inledningsfrågor och åtta huvudfrågor. Jag fokuserade 

mycket på mina huvudfrågor under intervjun dels för att jag är ovan som intervjuare, dels för att 

frågorna täckte det mesta som jag hade för avsikt att undersöka. Beroende på deras svar ställde jag 
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även följdfrågor. Att få observera textsamtalslektioner skulle varit bra för att täcka den verkliga 

bilden som lärare har om textsamtal men på grund av tidsbrist blev det endast intervjuer. Enligt 

Kvale och Brinkman (2014, s. 31) är intervjuer en bra metod men för en oerfaren intervjuare finns 

det risk att spontana intervjuer inte leder till någon givande och värdefull information. ”En oerfaren 

forskare kan ha en god idé, ta en bandspelare, gå ut och hitta några intervjupersoner och börja fråga 

ut dem” (Kvale och Brinkman, 2014, s. 31). De hävdar att intervjuformen inte nödvändigtvis 

resulterar i ny kunskap utan att det istället lyfter fram åsikter och fördomar. Trots detta valde jag 

intervjuformen eftersom mitt syfte var att undersöka på vilka olika sätt lärare menar att de arbetar 

med textsamtal. 

 I mitt val av litteratur i avsnittet Tidigare forskning har jag med två avhandlingar och en 

vetenskaplig artikel där studierna är gjorda på gymnasienivå. Orsaken till detta är på grund av 

bristen på avhandlingar och vetenskapliga artiklar om textsamtal och läsförståelse med inriktning 

årskurs 4-6 som är godkända att hämta in i ett examensarbete. Jag valde denna litteratur trots att de 

är gjorda på gymnasienivå eftersom de dels talar om textsamtal och läsförståelse i allmän mening, 

dels att de innehåller väldigt rik information om textsamtal och läsförståelse. Det är inte elevernas 

ålder som är avgörande för val av litteratur utan det pedagogiska i litteraturen – att material och 

uppgifter planeras och genomförs på ett annat sätt. 

 Den empiriska undersökningen hade jag velat genomföra bättre. På grund av att jag är en 

ovan och oerfaren intervjuare blev intervjuerna korta och detta kunde ha förbyggts genom bättre 

förberedelser. Jag hade dels velat haft tid för observationer för att se hur väl teorin stämmer överens 

med praktiken, dels hade jag velat genomföra en pilotintervju där jag provar intervjufrågorna för att 

eventuellt ändra, lägga till eller ta bort frågor. Jag kunde ställt frågor som skulle ge djupare 

uttalanden om studiens syfte. En av informanterna kände jag sedan innan och det finns både för- 

och nackdelar med det. Fördelen med detta är att intervjun kan gå bättre eftersom man är mer 

bekväm med någon som man känner sedan innan. Nackdelen är att man har förväntningar på hur 

intervjun ska gå till på grund av att man känner och vet hur personen är. De andra fem 

informanterna har jag ingen tidigare relation till och även det har sina för- och nackdelar. Fördelen 

är att man inte har några förväntningar på svaren. Nackdelen är att man inte är bekväm nog, 

speciellt som oerfaren intervjuare, att ställa följdfrågor eller be dem utveckla sina svar. 

Samtliga lärare har gått fullständig lärarutbildning och är behöriga i årskurs 4-6 och ämnet 

svenska. Dock undervisar de även i andra ämnen som SO, engelska, matematik och tyska. De 

berättar att textsamtal även används i de andra ämnena men inte i samma utsträckning och inte lika 

uttalat som i svenskämnet.  
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9.2 Resultatdiskussion 

I detta kapitel presenteras resultaten från studien i koppling till den tidigare forskning som jag har 

läst och studerat om. 

 

9.2.1 Hur arbetar lärarna med textsamtal? 

Lärarna i min studie arbetar på väldigt olika men samtidigt väldigt lika sätt. En sak som de alla har 

gemensamt är att diskussioner förs i grupp eller i helklass för att få ut så mycket av texten. I 

textsamtalssituationerna ges mycket lärarstöttning från samtliga lärare och detta är, enligt Hallesson 

(2015, s. 183), en av de tre viktigaste faktorerna för att ett textsamtal ska bli lyckat. Både hög 

kamrat- och lärarstöttning visar markanta skillnader på svaren under textsamtalen efter en 

jämförelse mellan textsamtal med låg kamrat- och lärarstöttning och textsamtal med hög kamrat- 

och lärarstöttning. Ett exempel på hur lärarstöttning kan se ut är att lärare ställer relevanta frågor 

under samtalen för att textsamtalens fokus och innehåll inte ska ändra riktning (Hallesson, 2015, s. 

183). 

 I några av skolorna som jag genomförde studien på arbetade lärarna mycket med 

begreppsförståelse. Under textsamtalen anser lärarna att det är enklare att mer djupgående diskutera 

centrala ord och begrepp. Att arbeta med ord och begrepp samt grammatik är också en av faktorerna 

som Hallesson (2015, s. 181) tar upp. Detta kallas för intertextuell kohesion och det innebär att 

innehållet i texten bearbetas på olika sätt, till exempel genom att fokusera på ord och begrepp som 

Jill och Lova gör. För att kunna samtala om en text måste man även kunna förstå en text och detta 

sker genom avkodning och ordförråd. Eckerholm (2018, s. 147) skriver om detta i sin avhandling 

där hon tydliggör hur viktigt det är att arbeta med ordförrådet för att läsförståelseförmågan ska 

utvecklas. Ordförrådsträningen kan ske antingen genom att hämta ord och begrepp ur texter de läser 

eller att eleverna får träna på ord och begrepp enskilt, utan någon typ av stöd från någon text 

(Eckerholm, 2018, s. 147). 

 Reichenberg (2005, s. 153-154) nämner i sin studie att vid strukturerade textsamtal blir 

svaga läsare säkrare på sin läsning och förståelsen av texten. Detta innebär att de har potential till att 

bli ännu bättre läsare samt att deras självbild stärks. Genom att dela upp textsamtalet i olika delar, 

som lärarna i min studie gör, blir det lättare för elever att förstå texten. Enligt lärarna i Reichenbergs 

(2005, s. 153) studie följer även de svaga läsarna med i texten om man bearbetar texten sakta och 

noga, dock är detta tidskrävande.  

 Reichenberg (2008b, s. 35) diskuterar även textrörlighet och inferenser som viktiga 

komponenter i ett strukturerat textsamtal. Resultaten i hennes studie visar att strukturerade samtal 

som innehåller frågor som rör sig mellan och bortom texten gör att eleverna vill vara mer delaktiga 
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samtidigt som de känner sig mer engagerade och intresserade under textsamtalen. Förmågorna att 

göra inferenser samt att reflektera över sina förkunskaper och egna upplevelser och knyta det till 

texten förbättras under strukturerade textsamtal. Samtliga lärare i min studie talar väldigt mycket 

om hur eleverna använder sina egna erfarenheter och upplevelser under textsamtalen vilket visar 

gott tecken på att de känner sig delaktiga och engagerade. 

 
9.2.2 Vilka olika uppfattningar har lärarna om textsamtal? 

Det är väldigt tydligt att samtliga lärare ser på textsamtal som en bra metod för att utveckla 

elevernas läsförståelseförmåga samtidigt som elevernas ordförråd och begreppsförståelse utvecklas. 

Forskning har tydligt visat på positiva effekter hos elevers läsförståelseförmåga när man genomför 

undervisning i textsamtal där man har visat att strukturerade textsamtal fungerar bäst (Hallesson, 

2015, s. 183). Det är inte bara läsförståelseförmågan som blir bättre. Under ett textsamtal får 

eleverna möjligheten att utforska andras tankesätt och därmed får de även reflektera och tolka olika 

uppfattningar och erfarenheter (Eckerholm, 2018, s. 149). I Eckerholms (2018, s. 149) avhandling 

beskriver lärarna i studien att textsamtalen bidrar till flera olika tolkningar av en och samma text.  

 Det finns alltid elever i klassen som tar mindre plats vid till exempel diskussioner och här 

förklarar lärarna att man också lär sig av att lyssna och förstå andras reflektioner. Läroplanen är 

tydlig med att varje elev ska tänka utifrån ett kritiskt förhållningssätt och formulera egna åsikter 

som är grundade på kunskaper. De ska också få lära, utforska och arbeta självständigt och 

tillsammans med andra samt kunna samspela med andra (Skolverket, 2011, s. 11). Detta är 

tolkningsbart och man kan tänka sig att i diskussioner finns det rum för att ha ett kritiskt 

förhållningssätt om andras åsikter och tankar samtidigt som de får lära och utforska om andras 

perspektiv och tankesätt. Därför är det, som lärarna i min studie säger, lärorikt för de elever som 

lyssnar och inte säger så mycket i diskussionerna.  

 Så som det finns fördelar med allt finns det även nackdelar. Nackdelarna med textsamtal 

som lärarna tar upp under intervjuerna är att det kan vara svårt att hålla sig till alla elevers nivå. De 

menar att själva texten antingen kan vara för svår eller för enkel för vissa elever vilket medför 

mindre bra konsekvenser, till exempel att eleven tröttnar för att det är för enkelt eller att eleven ger 

upp för att det är för svårt. Jill förklarar att det är viktigt att man har kunskaper om sin elevgrupp 

och vad de behöver. Det är därför viktigt att eleverna får lagom utmaning och lagom stöttning. 

Stöttningen kan komma från kamraterna eller från läraren (Hallesson, 2015, s. 183). Stöttningen kan 

förklaras av ett sociokulturellt begrepp som kallas för scaffolding. Detta innebär att läraren vägleder 

eleven till att nå målen på ett stimulerande och lärorikt sätt för eleven. 
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 Boo (2014, s. 117-118) understryker hur individanpassningen kan ändra utformningen av 

lektionen för alla elever i klassrummet. Det är viktigt att se över alla elevers behov och intressen 

innan man kan börja planera lektionen. Kort sagt får eleverna lagom utmaning genom att läraren 

individanpassar undervisningen efter varje enskild elev.  

 En annan nackdel är att textsamtalen är väldigt tidskrävande när det gäller planering och 

förberedelser. Några lärare i Eckerhoms (2018, s. 150) studies motivering till varför de utesluter 

textsamtal nästan helt är på grund av den tidskrävande planeringen inför textsamtalen, trots att både 

lärare och elever vinner mycket på att genomföra textsamtal. Reichenberg (2008b, s. 36-37) skriver 

att lärarna i hennes studie också anser att textsamtalen är tidskrävande men väljer att planera och 

genomföra dem för elevernas skull. Textsamtalen hjälper eleverna att lära sig strategier som de 

senare kan använda enskilt. 

 
9.2.3 Ur ett sociokulturellt perspektiv 

Hanna och Astrid arbetar genom att först visa eleven hur man går tillväga när man arbetar med en 

läsförståelsestrategi. Efter ett tag berättar de att de låter eleverna bli mer självständiga för att de ska 

kunna anamma strategin. När jag frågade Astrid om hur ett strukturerat textsamtal ser ut för henne, 

svarade hon: 

 
Ofta brukar det nog vara så att vi jobbar gemensamt med texten först så att vi får en 

förförståelse och att jag känner att alla är på banan. Det måste också finnas en 

tanke med den text som vi jobbar med liksom att den inte bara är vald 

slumpmässigt. Att det faktiskt finns en idé kring varför jag har valt den texten, att 

den kan passa min elevgrupp allt ifrån utifrån intresse och behov tänker jag, att jag 

tänker på vilken elevgrupp jag har innan jag använder texten sen måste det finnas 

stegvisa instruktioner hur dom ska jobba. Oftast brukar eleverna- om man har haft 

dom ett tag att dom vet om vad som kommer att hända nu. Vad kommer nu? Vad 

kommer sen? Vad ska det här leda till? Tydlig instruktion (Intervjusamtal med 

Astrid, 20190219). 

 

Här förklarar Astrid att hon vill att eleverna ska lära sig strategierna självständigt efter att ha jobbat 

med dem tillsammans i helklass. I det sociokulturella perspektivet kallas detta för scaffolding. Säljö 

m.fl. (2014, s. 305) beskriver scaffolding kort och menar att det innebär att en mer kunnig person 

(läraren) ger stöd åt den som behöver det (eleven). Efter ett tag avtar lärarens handledning och 

eleven ska klara sig själv. I detta fall är det Hanna, Astrid Jill och Lova som stöttar eleverna genom 

strategin tills de känner att de kan klara av uppgiften på egen hand. 
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 Jill talar om samma sak och förklarade att en av fördelarna med att samtala om texter är 

scaffolding, det vill säga att skapa stödstrukturer för elever som har det svårare än andra. Med hjälp 

av olika strategier som reciprok undervisning kan man hjälpa de elever som behöver stöd genom att 

man tillsammans bearbetar texten så att eleverna så småningom kan arbeta mer individuellt. 

 Hanna tänker att eleverna så småningom ska kunna arbeta självständigt men för detta krävs 

det att lärare ger stöd och hjälp för att klara av hinder som de möter. Hon talar om att lagom 

utmaning och stöd ger eleverna självförtroende eftersom de känner att de klarar av uppgifterna i 

större utsträckning. I det sociokulturella perspektivet kallas detta för den närmaste proximala 

utvecklingszonen. Så som Hanna beskriver det är den närmaste proximala utvecklingszonen en zon 

som elever, med lagom stöd och utmaning, befinner sig i (Säljö m.fl., 2014, s. 305). 

 Samtliga lärare anser att textsamtal i grupp eller helklass fungerar bättre då man kan lära sig 

av varandras åsikter och tankar. Även om man inte yttrar sig kan man lära sig genom att lyssna på 

andras ord. Att använda språket för att kommunicera, lära sig och framföra åsikter är en av 

huvudnycklarna i det sociokulturella perspektivet och då talar man om språkliga redskap. Enligt 

Säljö m.fl. (2014, s. 299) kan språkliga redskap exempelvis innebära att man kommunicerar med 

siffror, olika räknesystem, begrepp men framförallt bokstäver i form av ord och meningar som till 

slut bildar någon tanke.  

 

9.3 Slutsats 

En slutsats av den här studien är att lärare sätter sig in i vad textsamtal innebär och praktiserar det i 

klassrummet eftersom forskning (Hallesson, 2015, s. 183) visar tydligt på att strukturerade 

textsamtal ökar elevers läsförståelseförmåga. Ett förslag till lärarna i min studie, alla verksamma 

lärare samt alla skolor där ute är att läsa på om textsamtal och hur man på ett bättre sätt införlivar 

det i klassrummet eftersom forskning visar hur nyttigt och uppskattat det är för eleverna och deras 

läsförståelse. Det finns många väl beprövade och kända läsförståelsestrategier som visat sig vara bra 

för elever med svårigheter, som borde användas mer regelbundet i undervisningen för att eleverna 

också ska kunna lära sig att arbeta med dem självständigt. 

 

9.4 Vidare forskning 

Det finns mycket forskning att läsa om hur man planerar och strukturerar upp själva textsamtalet för 

att det ska gynna elevers läsförståelseutveckling. Det vore intressant att läsa forskning om hur man i 

en mellanstadieklass strukturerar mindre läsgrupper som läser en text och sedan diskuterar den 

tillsammans.  
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Bilaga 1 
 
Informationsbrev till lärare 
 

 
 
Intervju för examensarbete 
 
Mitt namn är Asami Karlsson och jag studerar min sista termin på grundlärarprogrammet på Högskolan 
Dalarna. Jag skriver nu mitt examensarbete där undersökningens syfte är att undersöka hur svensklärare på 
mellanstadiet arbetar med textsamtal för att utveckla elevers läsförståelseförmåga. För att detta ska vara 
möjligt att undersöka kommer jag att genomföra intervjuer på sex verksamma lärare i årskurserna 4-6.  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i min undersökning, som handlar om hur arbete med textsamtal 
som metod för läsförståelseutveckling sker i årskurserna 4-6. 
 
Intervjuerna sker på överenskommen tid och plats och tar ungefär 15 minuter. Intervjuerna kommer att 
genomföras under vecka 8 och 10.  
 
Intervjuerna kommer att vara konfidentiella vilket innebär att varken du eller skolans namn kommer att 
namnges i mitt examensarbete. Samtalet behöver spelas in för att materialet ska bli lättare att bearbeta. 
Det är bara jag och min handledare som kommer att ha tillgång till materialet. Så snart 
examensarbetet blir godkänt kommer all datainsamling att förstöras. Du kommer få möjlighet att ta 
del av examensarbetet när det är färdigställt. 

 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta deltagandet utan 
motivering.  
 
Ytterligare upplysningar lämnas av mig eller nedanstående handledare. 
 
Mitt namn:      Handledare: 
Min e-postadress:     Handledares e-postadress: 
               
Din medverkan skulle bidra till en större kunskap om hur lärare arbetar med textsamtal som metod 
för att utveckla elevers läsförståelseförmåga. 
Jag skulle därför vara väldigt tacksam om du vill medverka i en intervju. 
 
Genom att skriva ditt namn och e-postadress eller telefonnummer nedan anger du ditt 
deltagande i undersökningen.  
 
 
 
Namn:  
 
Mejladress/telefonnummer:  
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 
Viktigt: Förklara för informanten att hen alltid får säga något mer om varje punkt även om Du 
tycker att Du fått tillräckliga svar.  
 
Inledande frågor 

1. Hur länge har du varit verksam som lärare? 

2. Vilken inriktning har du haft på din utbildning? 

3. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

4. Vilka ämnen undervisar du i? 

 

Frågor som berör mitt forskningsområde 

1. När ni har läst en text, brukar ni bearbeta texten; enskilt, i par, i grupp eller i helklass? 

2. Vad är ett strukturerat textsamtal för dig? 

3. Hur använder du dig av textsamtal i din undervisning? 

4. Använder du dig av textsamtal i andra ämnen, i så fall hur? 

5. Vad är fördelarna med att samtala om texter? 

6. Vad är nackdelarna med att samtala om texter? 

7. Hur ser du att elevernas läsförståelse utvecklas under/efter arbetet med textsamtal? 

8. Vilka kunskaper måste man som lärare ha för att ett textsamtal ska bli lyckat? 
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