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Text conversation in primary school  

A literature study on the importance of the text conversation for students’ reading comprehension  

     Antal sidor: 22 

    Matilda Eklund och Julia Göransson 

__________________________________________________________________________________  

Syftet med litteraturstudien är att granska vad forskning säger om textsamtalets betydelse 

samt hur lärare kan påverka elevers läsförståelse i grundskolans tidigare år. Studien kommer 

också besvara vilken innebörd elevers läsintresse och motivation har för textsamtal. Syftet 

kommer att besvaras med följande frågeställningar:  

 Vilken innebörd har textsamtal för elevers utveckling av läsförståelse i grundskolans 

tidigare år? 

 På vilka sätt kan lärare genom textsamtal påverka elevers läsförståelse i grundskolans 

tidigare år?  

 Hur påverkar elevers läsintresse och motivation ett textsamtal?  

 

Litteraturstudiens material har analyserats och jämförts mot varandra för att besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Materialet som lästes var av både nationell och internationell 

forskning som innefattades av tidskriftsartiklar, avhandlingar samt licentiatuppsatser. För att 

hitta relevant material användes kriterier för inklusion som var utformade utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. 

 

Studien visar att lärare har en viktig roll där de ska förmedla strategier som elever kan 

använda under textsamtal. Genom textsamtalen utvecklas läsförståelsen, den fonologiska 

medvetenheten och att det kognitiva tänkandet stärks. Studien visar också på att elevers 

läsintresse och motivation har en avgörande roll för att kunna föra textsamtal. Vår slutsats är 

att textsamtal är en viktig del i skolan eftersom det utvecklar elevers läsförståelse. 
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1. Inledning   

”Vi vet inte vad vi tänker förrän vi hör vad vi har sagt” (Chambers, 2011, s. 25). 

 

Den stimulans elever får genom samtal kan bli ett redskap för att utveckla läsförståelsen 

eftersom läsupplevelsen med stöd av textsamtal bidrar till en ökad förståelse för 

skriftspråket (Björk & Liberg, 2006). Samtalen kan ske antingen i helklass, i par eller i 

grupp där elever får ta del av varandras tankar och funderingar. Det kan bidra till att 

elever ser att det inte finns några tankar som är rätt eller fel, då tankarna kan bero på 

elevers egna erfarenheter och tolkningar (Frost, 2009).  

 

Under verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) uppmärksammande vi att elever inte 

hade någon vana att diskutera tankar om de texter de läst. När frågor som ”Vad tror du 

händer härnäst?” eller ”Har du varit med om något likande i ditt eget liv?” ställdes 

framkom det att de inte kunde besvara sådana frågor. PISA 2015 beskriver att elevers 

läsförståelse i årskurs 9 har förbättrats sedan 2012 men att förståelsen fortfarande är på 

en låg nivå. Det är fortfarande elever som inte når målen i svenska i årskurs 9 men i 

PISA-undersökning 2015 ligger Sverige över OECD-genomsnittet vilket tyder på en 

förbättring i elevers läsförståelse. PISA-undersökningen i svenska utgår ifrån kursplanen 

årskurs 9 (Skolverket, 2016). För att nästa PISA-undersökning ska ge bättre resultat ska 

elever ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk (Skolverket, 2017b) samt ha 

möjlighet att lära sig använda språkförmågan och kunna uttrycka sig i olika 

sammanhang. Det betyder att elever ska få verktyg att utvecklas i språket genom att 

kommunicera (Skolverket, 2017b). Vårt intresse för litteraturstudien väcktes eftersom 

kunskapskraven i årskurs 3 framhåller att elever ska kunna återge viktiga delar ur en text 

(Skolverket, 2017b) och därför vill vi undersöka vad forskningen säger om textsamtalets 

och lärares betydelse i klassrummet för att stimulera elevers läsförståelse i grundskolans 

tidigare år. I studien har det även undersökts vad forskningen ansåg om hur läsintresset 

och motivationen påverkar textsamtalet. Materialet som används i studien är forskning 

från vetenskapliga tidskriftsartiklar, böcker samt avhandlingar som behandlar textsamtal.   
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2. Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med litteraturstudien är att granska vad forskning säger om textsamtalets betydelse 

samt hur lärare kan påverka elevers läsförståelse i grundskolans tidigare år. Studien 

kommer också besvara vilken innebörd elevers läsintresse och motivation har för 

textsamtal. 

 

Studien kommer att besvaras med följande frågeställningar: 

 Vilken innebörd har textsamtal för elevers utveckling av läsförståelse i 

grundskolans tidigare år? 

 På vilka sätt kan lärare genom textsamtal påverka elevers läsförståelse i 

grundskolans tidigare år?  

 Hur påverkar elevers läsintresse och motivation ett textsamtal?  
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3. Bakgrund 

I första avsnittet beskrivs vad ett textsamtal är. Fortsättningsvis i andra avsnittet beskrivs 

begreppet texttyper som elever möter i skolan. I tredje avsnittet beskrivs begreppet 

läsförståelse. Vidare i det sista avsnittet kopplas studiens syfte till skolans övergripande 

mål och kursplanen för svenska i årkurs 3.  

 

3.1 Vad är ett textsamtal?  

Textsamtal är ett arbetssätt och ett redskap som stöttar elever att nå förståelse om en text 

de läst där samtalen har en nyckelroll i språk- och kunskapsutveckling. Samtalen bidrar 

också till att elever lär sig att samarbeta med andra och de kan då prestera över sin egen 

förmåga (Reichenberg, 2014).  

 

Att samtala bra om böcker är en mycket värdefull aktivitet i sig. Men att föra bra 

samtal om böcker är också den bästa övning man kan få för att kunna föra givande 

samtal om annat. Så när vi hjälper barnen att samtala kring det de läst, hjälper vi dem 

också att kunna uttrycka sig om annat i livet (Chambers, 2001, s. 10). 

 

Genom samtalen skapas även en möjlighet för elever att upptäcka olika texters 

uppbyggnad och strukturer men också en djupare mening om det lästa (Jönsson, 2007). 

Att samtala om en text kan ge elever möjlighet att förstå sina tankar och känslor som 

väckts av texter (Chambers, 2001; Jönsson, 2007). För att samtalen ska bli givande ska 

lärare ställa elevnära frågor som intresserar dem. När elever är engagerade bidrar det till 

att de maximerar chanserna att göra tolkningar av texten vilket behövs för att de ska 

bygga upp en gemensam förståelse för det relevanta ämnesområde klassen arbetar med 

(Chambers, 2001). Med hjälp av lärares stöd kan elever samtala om de texter de möter 

samt få stöd att synliggöra texters olika mönster. Samtalen bidrar också till att elever ökar 

sin förståelse och kunskap om en text (Westlund, 2009). Chambers (2001) betonar att 

samtalen är viktiga, inte bara för sig själv utan även för andra, eftersom han menar att 

elever inte vet vad de tänker förrän de hör vad de själva har sagt. Samtalen kan 

organiseras och utföras på olika sätt för olika syften, till exempel i par eller i mindre 
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grupper där samtalen utgår från skönlitteratur, faktatexter eller annan text. Samtalen leder 

till att elever delar varandras tankar där de får tillfälle att lösa problem, argumentera, 

jämföra, tolka, utveckla idéer och ställa frågor. Elever får tillsammans möjlighet att nå en 

förståelse som varje individ inte når själv (Jönsson, 2007; Reichenberg, 2014). 

 

3.2 Olika texttyper  

Olika texter ställer olika krav på läsaren. De olika textgenrerna har olika karaktäristiska 

drag (Westlund, 2009). Skönlitterära texter, faktatexter, informationstexter och 

instruktionstexter är några texttyper elever möter i skolan. I skönlitterära texter är det en 

författare som hittat på en historia som ska tala till läsaren på olika sätt och syftet är att 

läsaren ska identifiera sig med texten. Faktatexter innebär att skaffa sig kunskap inom 

olika ämnesområden (Reichenberg, 2014). För att en faktatext ska bli lättare att förstå för 

elever ska lärare ge beskrivningar om textens innehåll innan elever läser den. Elever ska 

innan läsningen få den information de behöver för att lättare förstå den faktatext de läser 

(Westlund, 2009). Genom att elever använder sig av olika strategier för att identifiera och 

förstå stöttar det elever att ta sig igenom texten. De fyra strategierna är orienteringsfasen 

där läsare hittar ledtrådar för att tolka texten, förståelsefasen där läsaren använder både 

sin förförståelse och informationen i texten för att förstå den, återkopplingsfasen där 

läsaren funderar på hur textvärlden påverkar hens liv och överblicksfasen där läsaren 

jämför med andra texter de läst och analyserar texten (Westlund, 2009).  

Informationstexter möter elever tidigt, innan de börjat skolan (Westlund, 2009). Elever 

vet att trafikskyltar ger viktig information och måste också veta deras innebörd för att 

förstå skylten. I skolan möter elever informationstexter när de läser information om ett 

specifikt ämne. I svenskämnet kan det till exempel vara när elever läser information om 

en författare. Elever möter också instruktionstexter innan de börjar skolan eftersom 

elever vet att när de påbörjar ett nytt spel eller ny lek finns det instruktioner som måste 

följas. I skolan när elever läser en instruerande text ska den läsas i en given ordning. 

Exempel på instruerande texter är laborationsövningar eller arbetsbeskrivningar 

(Westlund, 2009).  
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3.3 Läsförståelse 

Det finns flera olika dimensioner som har betydelse för att utveckla en god läsförståelse 

(Lundberg & Herrlin, 2014). Fonologisk medvetenhet innebär att elever förstår 

sambandet mellan ljud (fonem) och bokstav (grafem) vilket behövs för att kunna avkoda 

ord (Frost, 2009; Lundberg & Herrlin, 2014). Med stöd av den fonologiska 

medvetenheten kan elever identifiera de uttryckta orden som en helhet och förstå ordens 

betydelse vilket behövs för att kunna läsa. Elever behöver också få flyt i sin läsning och 

det får de genom en automatiserad ordavkodning, vilket förutsätter förmågan att kunna 

läsa sammanhängande. Det kommer att resultera i att de kan sätta sig in i texter. Det är 

viktigt att elever förstår budskapet med texten de läser. Annars måste elever inrikta sin 

uppmärksamhet mot ordavkodning istället för förståelsen (Lundberg & Herrlin, 2014). 

Läsning är en färdighet som innebär ett möte mellan läsare och text där läsaren är en 

medskapare och konstruerar texten utifrån sina egna erfarenheter (Lundberg & Herrlin, 

2014). Det bidrar till att läsare kan gå utanför de skrivna orden och läsa mellan raderna. 

Läsförståelsen behöver ständigt tränas för att utvecklas och läsintresset är av betydelse 

eftersom elevers läsförståelse är kopplad till elevers lust att läsa (Lundberg & Herrlin, 

2014). För att man ska befästa och utveckla sin läsförståelse behöver man läsa på gränsen 

till sin förmåga varje dag. Det betyder att elever ska våga läsa en bok som bjuder på 

läsmotstånd medan boken har samma mönster elever är vana vid. Att elever läser ett 

flertal böcker i samma serie och med samma karaktärer leder till att elever har/får en 

omfattande förståelse inför nästa bok (Reichenberg, 2014). 

Det är lärare som ska ge elever olika strategier för att eleverna ska utveckla sin 

läsförståelse och det kan de göra via strukturerade textsamtal (Reichenberg, 2014). Enligt 

Frost (2009) finns det tre olika faser för att få ett strukturerat textsamtal. Den första fasen 

är innan man läser och det betyder att lärare förklarar ord och fraser som kan vara till 

stöd för elever inför läsning. Andra fasen är medan man läser och det betyder att under 

tiden läraren läser kan läraren stanna av och diskutera vissa svåra delar i texten. Sista 

fasen är efter det man har läst och det betyder att efter läsning diskuteras texten och 

elever får chans att utrycka sina tankar och funderingar (Frost, 2009).  
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3.4 Skolans uppdrag, övergripande mål och kursplan för svenska i årkurs 3  

Undervisningen ska ge elever möjligheter att utveckla sitt talspråk. Elever ska även få 

möjligheter att använda språket i olika sammanhang (Skolverket, 2017b).  Det betyder att 

elever ska få möjlighet att lära sig hur de kan kommunicera genom talet. Elever ska även 

genom undervisningen lära sig att bearbeta och analysera olika texter enskilt och 

tillsammans med andra för olika syften. Mötet med olika texter ska också ge elever 

möjligheter att utveckla sitt språk, sin egen identitet och förståelse för omvärlden 

(Skolverket, 2017b).  

Skolan ska förbereda elever i att språket i samhället förändras och ge elever redskap att 

kunna vara delaktiga och agera (Skolverket, 2017a). Undervisningen ska även ge elever 

möjlighet att lära sig anpassa språket efter situation och mottagare. Att elever utvecklar 

kunskaper i och om språket ger dem en trygghet att våga delta i diskussioner och 

argumentera för sina åsikter. Elever ska även kunna analysera sina tankar och 

funderingar för att få nya infallsvinklar (Skolverket, 2017a).  

I det centrala innehållet för årskurs 1–3 i svenskämnet beskrivs det att elever ska kunna 

lyssna på andra och att kunna återberätta historier i olika samtalssituationer med stöd av 

strategier de lärt sig för att minnas (Skolverket, 2017b). I slutet av trean ska elever kunna 

återge viktiga delar av innehållet i en text. Elever ska även kunna föra tydliga 

resonemang där textens budskap framträder och koppla till egna erfarenheter (Skolverket, 

2017b).  
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4. Metod  

I metodavsnittet beskriver vi hur materialsökningen gick till för att hitta relevant material 

till litteraturstudien. Första avsnittet beskriver vi materialinsamlingen där sökningen 

utgick ifrån sökord av relevans för studiens syfte. Även vilka söktjänster som användes. I 

andra avsnittet beskriver vi vårt urval som framkom utifrån kriterier för inklusion. Även 

en tabell med material som ingår i studien. Tredje avsnittet beskrivs hur materialet har 

granskats och med stöd av färgkodning utskilja likheter och skillnader utifrån studiens 

frågeställningar. 

  

4.1 Materialinsamling  

Vid materialinsamlingen användes internet för att söka fram aktuell forskning. Både 

svenska och engelska sökord användes för att få tillgång till ett större urval av 

internationellt och nationellt material. De svenska sökord som användes var följande: 

högläsning, läsförståelse, läsintresse, läsmotivation, lässtrategier, textsamtal, boksamtal 

och texttyper. De engelska sökorden var read aloud, reading, reading comprehension, 

scaffolding, book talk, text talk och reading motivation. Sökorden på svenska gav ett 

begränsat urval och då var de engelska orden till stöd för att få ett större urval. Genom att 

använda trunkeringar, citattecken, and, or och parenteser gav det ett större utbud av 

forskningsartiklar. Vid varje sökning bockades peer reviewed i, vilket innebar att 

materialet skulle vara granskat. Genom de olika sökteknikerna uppnådde vi ett större 

utbud av forskningsartiklar eftersom söktjänsterna inte söker med de exakta orden utan 

de söker även i singular och plural.  

De söktjänster som användes var Educational Resorces Information Center [ERIC], 

Google Scholar, PRIMO, PsycINFO, Social informationssökning och SwePub. ERIC 

användes i första hand eftersom det är den största pedagogiska söktjänsten. På denna 

söktjänst blev det i snitt 2 700 träffar på de engelska orden. För att begränsa sökningen 

kryssades peer reviewed och full text available och resultatet blev cirka 100 stycken 

forskningsartiklar och avhandlingar. På det viset blev det lättare att välja ut vilken 

forskning som skulle läsas. Under sökningen på den här söktjänsten användes avancerad 

sökning vilket ledde till att mängden av material blev mindre. Den avancerade sökningen 

kunde exempelvis se ut ”texttalk” and ”reading motivation”. Eftersom citattecken, peer 

reviewed och full text available hade använts blev resultatet av sökningen tre 
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forskningsartiklar. Google Scholar användes eftersom den söktjänsten inte enbart inriktar 

sig på det pedagogiska området. Vid sökningarna med denna söktjänst blev inte resultatet 

som väntat. Vid användningen av till exempel sökorden texttalk and reading 

comprehension blev resultatet 578 000 träffar. För att minska antal artiklar ändrades 

sökningen till texttalk* and/or reading comprehension* där antal träffar blev 1 270. 

Genom att ändra sökningen till "texttalk" and/or reading comprehension minskades antal 

träffar till 27. Eftersom denna sökning slutade med 27 träffar kunde vi granska dem 

utifrån kriterier för inklusion (4.2). Bland resultaten av sökorden fanns det en relevant 

forskningsartikel att använda till vår studie.   

 

4.2 Kriterier för inklusion och urval  

Urvalskriterierna formulerades utifrån studiens syfte och frågeställningar för att fastställa 

om materialet var relevant eller irrelevant. Det första kriteriet var att forskningen skulle 

fokusera på textsamtalets betydelse för elevers läsförståelse. Det andra kriteriet var att 

forskningen skulle vara kopplad till undervisningen i grundskolans tidigare år, det vill 

säga årskurs F–3 och 4–6. Anledningen till att forskningen som inriktar sig på årskurs 4–

6 användes var för att det är relevant för studien eftersom lärare ska förbereda elever i 

lågstadiet inför mellanstadiet. I det tredje kriteriet kunde materialet innehålla lärares 

didaktiska perspektiv när det gäller textsamtal. Det fjärde kriteriet var att forskningen 

skulle vara kopplad till hur elevers läsintresse och motivation påverkar textsamtal. Det 

sista kriteriet var att materialet inte skulle vara äldre än 1997. Från början ville vi ha 

material som publicerades 2008 och framåt eftersom skolan förändras och läroplanen vi 

jobbar efter idag är från 2011. Under materialinsamlingen hittade vi två äldre forskningar 

som var relevanta för vår studie och därför formulerades kriteriet att materialet kunde 

vara från 1997. Det material som var relevant för studien inkluderades medan det 

material som inte uppfyllde kriterierna för inklusion exkluderades. Under analysen av 

materialet använde vi en litteraturöversikt (se bilaga 1) som stöd. Vi använde även ett 

protokoll för kvalitetsbedömning av studie med kvantitativ metod samt kvalitativ metod 

för att underlätta analysen. Med stöd av protokollen kunde materialet analyseras utifrån 

syfte, sammanfattning och resultat och därefter kunde materialet inkluderas eller 

exkluderas. 
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Efter att vi hade tillämpat kriterierna, litteraturöversikten även protokollen hade vi 13 

publikationer som genomgick en analys för att kunna besvara syfte och frågeställningar. 

Efter kriterier för inklusion hade vi fyra akademiska avhandlingar, sex vetenskapliga 

tidskriftsartiklar, två licentiatuppsatser och en artikel publicerad i Reading Psychology som 

användes i vår litteraturstudie (tabell 1).  

 

Tabell 1: Material som ingår i studien  

Titel Författare Publikationstyp År Land 

Questioning the author: An 

approach for enhancing student 

engagement with text. 

Beck, I. L., 

McKeown, M. 

G., Hamilton, 

R. L. & 

Kugan, L. 

Akademisk 

avhandling  
1997 USA 

Strategies for promoting 

autonomous reading 

motivation: A multiple case 

study research in primary 

education 

De Naeghela, 

J., Van Keera, 

H. & 

Vanderlinde, 

R. 

Forskningsartikel  2014 Belgien  

Varför knackar han inte bara 

på? En studie om arbete med 

läsförståelse i åk 1-2. 

Eckeskog, H Licentiatuppsats 2013 
 

Sverige 

Läsningens och skrivandets 

bilder. En analys av villkor och 

möjligheter för barns läs- och 

skrivutveckling. 

Jonsson, C.  
Akademisk 

avhandling 
2006 Sverige 

The Effects of Read-Alouds of 

Expository Text on First 

Graders´ Listening 

Comprehension and Book 

Choice 

Kraemer, L., 

McCabe, P. & 

Sinatra, R. 

Forskningsartikel 2012 USA 

Scaffolding student talk: One 

teacher’s role in literature 

discussion groups reading 

research quarterly 

Maloch, B.  Forskningsartikel  2002 USA 

Fifth Graders Social 

Construction of Meaning in 

Response to Literature Case 

Study. 

Siddall, J. L. 
Akademisk 

avhandling 
1998 USA 

Bedömning av läsförståelse – 

och sen då? Pedagogers 

meningsskapande i en 

Sjunnesson, H.  Licentiatuppsats  2014 Sverige  
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4.3 Materialanalys  

Utifrån de olika kriterierna för inklusion granskades och analyserades materialet. Utifrån 

det urval vi gjort diskuterades, studerades och jämfördes materialet för att urskilja 

likheter och skillnader för att skapa en förståelse för det valda ämnesområdet. För att 

genomföra analysen av materialet utgick vi ifrån våra frågeställningar: Vilken betydelse 

har textsamtal för elevers utveckling av läsförståelse i grundskolans tidigare år? På vilka 

sätt kan lärare påverka elevers läsförståelse genom textsamtal i grundskolans tidigare år? 

Hur påverkar elevers läsintresse och motivation ett textsamtal?  

Utifrån frågeställningarna bildade vi tre kategorier för att analysera materialet.  

1. Hur elevers läsförståelse utvecklas genom textsamtal.  

2. Lärares betydelse för textsamtal.  

3. Elevers läsintresse och motivation.  
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Kategorier användes för att analysera materialen och urskilja olika teman för studien. Vi 

använde oss av färgkoder för att veta vilket material som tillhörde vilken kategori. 

Exempelvis så användes färgen gul för kategori ett, detta underlättade att se likheter och 

skillnader mellan forskningens resultat. Kategorierna användes som en strukturerande 

princip i resultatbeskrivningen. Utifrån vad materialen gav för resultat valdes olika teman 

ut och under första kategorin, hur elevers läsförståelse utvecklas genom textsamtal, gav 

två teman: den fonologiska medvetenheten stärks samt det kognitiva tänkandet. Under 

andra kategorin, lärares betydelse för textsamtalet, bildades dessa teman: lärarens 

förhållningssätt i textsamtalet samt olika strategier att använda under textsamtal. Till 

sista kategorin, elevers läsintresse och motivation, hittades inga specifika teman utan 

frågeställningen kunde besvaras utan något tema.  
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5. Resultat  

Avsnitt 5.1 besvarar frågeställning ett, avsnitt 5.2 besvarar frågeställning två och avsnitt 

5.3 besvarar frågeställning tre. De frågeställningarna som ska besvaras i resultatet är:  

 Vilken betydelse har textsamtal för elevers utveckling av läsförståelse i 

grundskolans tidigare år? 

 På vilka sätt kan lärare påverka elevers läsförståelse genom textsamtal i 

grundskolans tidigare år?  

 Hur påverkar elevers läsintresse och motivation ett textsamtal?  

 

5.1 Hur elevers läsförståelse utvecklas genom textsamtal  

Textsamtal i undervisningen ska vara ett tillfälle där elever uttrycker sina tankar och 

funderingar samt får chans att visa sin läsförståelse (De Naeghela, m.fl, 2014). Enligt 

Sjunnessons (2014) studie krävs det att klassrumsklimatet är positivt och tillåtande där 

elever känner sig delaktiga för att de ska våga uttrycka sina tankar. Det bidrar också till 

att de lär sig i meningsfulla sammanhang och får möjlighet att visa sin läsförståelse. 

Även i Tjernberg (2011) studie beskrivs vikten av ett bra klassrumklimat och det är med 

stöd av textsamtal elever tillsammans kommer fram till slutsatser med någon som 

utmanar elever i sitt tänkande. 

Swanson m.fl. (2011) framhåller i sin studie att samtal om det lästa stödjer elevers 

läsförståelse eftersom samtalen bidrar till en ökad språkutveckling. Även Eckeskog 

(2013) betonar i sin studie att syftet med textsamtal är att tillsammans med andra få en 

ökad läsförståelse. Genom att använda textsamtal i undervisningen kan flera faktorer 

påverka elevers läsförståelse de faktorerna kan vara den fonologiska medvetenheten och 

det kognitiva tänkandet (Swanson m.fl., 2011; Tjernberg, 2011).   

 

5.1.1 Den fonologiska medvetenheten stärks  

Den fonologiska medvetenheten handlar om språkets struktur och uppbyggnad. Genom 

samtalet kan elever reflektera över språkets fonem och grafem vilket bidrar till att de får 

ett utvecklat ordförråd och kan samtala om svåra begrepp och meningar (Tjernberg, 

2011). Enligt Tjernbergs (2011) studie betonas vikten av ett bra klassrumsklimat så att de 

kan utveckla sin fonologiska medvetenhet eftersom lärandet går hand i hand med deras 
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lust att lära. Enligt Jonssons (2006) studie kan samtalen mellan lärare och elev samt 

mellan elev och elev, där den fonologiska medvetenheten skiljer sig, påvisa brister i 

samtalen om svåra begrepp och meningar. Det betyder att de elever som har svårt att 

förstå en text får svårigheter att uttrycka sina tankar och funderingar. I dessa situationer 

kan de elever få en anpassad undervisning där samtalen utgår ifrån deras förutsättningar 

och de får en möjlighet att uttrycka sina tankar och funderingar (Jonsson, 2006).  

 

5.1.2 Det kognitiva tänkandet 

De Naeghela m.fl (2014) och Tjernberg (2011) betonar i sina studier att textsamtalen 

bidrar till att elever får möjlighet att bygga upp sina kunskaper om att förändra sitt 

tänkande. Det bidrar till att samtalen främjar elevers språkutveckling eftersom de får 

tillfälle att uttrycka sina tankar och funderingar samt får möjlighet att visa sin förståelse 

för texten. Även Swanson m.fl. (2011) framhåller i sin studie att textsamtalen bidrar till 

att elever får en möjlighet att bygga upp sina kunskaper om en text med stöd av sina 

klasskamrater eftersom det främjar elevers tankar och funderingar om texten. Att 

använda textsamtal i klassrummet stärker elevers självförtroende att använda sin 

förmåga, sitt tänkande och att koppla sina erfarenheter till den lästa texten (Siddall, 1998; 

Worthy, m.fl., 2012). Även Eckeskog (2011) betonar att med stöd av textsamtal 

utvecklas den kommunikativa förmågan eftersom den utvecklas med stöd från samtalen 

till att elever lär sig ha inre samtal under tiden de läser. När elever når de inre samtalen 

har de utvecklat ett gott kognitivt tänkande.  

 

5.2 Lärarens betydelse för textsamtalet 

Analysen av materialet framställde vilket förhållningsätt lärare har under textsamtal och 

vilka lässtrategier lärare ska bidra med. Beroende på vilken ledarroll läraren har kan 

textsamtalet få varierande resultat. Några faktorer som påverkar textsamtalen är hur 

stödjande läraren är och vilka förhållningsätt de har (Maloch, 2002).  

 

5.2.1 Lärarens förhållningssätt i textsamtalet 

Tjernbergs (2011) studie visar på att lärares sätt att medvetet använda sig av språket 

under textsamtal bidrar till en ökad läsförståelse. Även Swansons m.fl. (2011) studie 
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betonar att använda textsamtal som ett didaktiskt redskap i undervisningen eftersom det 

har visat sig ge positiva effekter för elevers lärande. De lärarledda strukturerade 

textsamtalen ökar elevers läsförståelse eftersom lärare stöttar elever att bli aktiva i 

samtalen. Att lärare undervisar om läsförståelsestrategier och hur samtalen kan användas 

har visats vara gynnsamt för läsförståelsen hos elever eftersom de blir medvetna om 

textens syfte (Eckeskog, 2011; Kraemer m.fl, 2012). 

När lärare ställer meningsfulla frågor till elever får de fundera och analysera över texten 

vilket bidrar till att de utvecklar sin läsförståelse. De frågor som används för att starta ett 

samtal ska vara öppna frågor där svaret inte går att hitta i texten, eftersom dessa frågor 

ger elever möjlighet att utveckla sina tankar och funderingar (Wolf, m.fl., 2005; Worthy 

m.fl. 2012). Enligt Jonsson (2006) bidrar meningsfulla frågor till att elever visar att de 

har läsförståelse. De ska också kunna koppla till egna erfarenheter och plocka ut viktiga 

delar ur texten. Även Swanson m.fl. (2011) framhåller att i dessa situationer ökar elevers 

läsförståelse, den fonologiska medvetenheten och det kognitiva tänkandet.  

I Tjernbergs (2011) studie skriver hon att om textsamtalen ska vara givande är det viktigt 

att lärare har en tydlig struktur på samtalen. Det bidrar till att elever blir mer aktiva och 

vågar uttrycka sina tankar och funderingar. Därför menar Jonsson (2006) och Wolf m.fl. 

(2005) att lärares fokus inte enbart ligga på att styra samtalen eftersom elever inte endast 

ska svara på lärares frågor utan de lärarledda samtalen ska leda till att elever kan samtala 

med varandra. Enligt Eckeskog (2011) ska samtalen bidra till att lärare uppmärksammar 

eventuella svårigheter såsom missuppfattningar hos elever. Dessa missuppfattningar kan 

lärare förebygga genom att ha samtal i mindre grupper där man sammanför elever med 

liknade förståelse. Det leder till att lärare har möjlighet att stötta de elever som inte 

förstår. Fortsättningsvis ska lärare sedan kunna variera mellan mindre grupper och 

helklass då alla elever får möjlighet att utvecklas (Eckeskog, 2011). 

Tjernberg (2011) beskriver i sin studie att under textsamtalen är det viktigt att lärare låter 

elever testa olika strategier för att de ska komma fram till vilken strategi som passar dem 

bäst. Det kan ta tid att hitta en strategi, vilket innebär att lärare måste stötta elever med att 

hitta en strategi som fungerar. Kraemer m.fl (2012) beskriver i sin studie att det är viktigt 

att lärare och elever inte ger upp att hitta strategier som fungerar. Eftersom den strategin 

läraren anser passa eleven behöver inte vara den strategin som är den mest effektiva för 
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eleven. Även Tjernberg (2011) betonar vikten av att lärare och elever fortsätter att pröva 

sig fram tills de hittar en strategi som passar. 

 

5.2.2 Olika strategier att använda i textsamtal 

Eckeskog (2013) och Walker m.fl. (2003) kom fram i sina studier att för ett textsamtal 

ska bli effektiva och gynnsamma spelar läraren en avgörande roll. De behöver göra 

pedagogiska val och ge elever strategier om hur ett samtal kan gå till (Eckeskog, 2013; 

Walker, m.fl., 2003). Enligt Tjernberg (2011) ska lärare utmana elever genom att ge 

uppgifter som är på gränsen till vad de klarar av. Samtidigt som det är viktigt att lärare 

stötta dem för att de ska klara av uppgiften. För att elever ska klara av uppgifterna på 

egen hand måste lärare ge dem olika strategier och de som har visats vara mest effektiva 

för textsamtal är aktivera förkunskaper, frågande, analysera textstrukturen, skapa 

mentala bilder och sammanfatta (Beck m.fl., 1997; Dymock och Nicholson, 2010; 

Eckeskog, 2013; Tjernberg, 2011).  

Enligt Dymock och Nicholson (2010) studie ska lärare aktivera elevers förkunskaper 

innan elever läser en text. Genom att lärare aktiverar elevers relevanta 

bakgrundskunskaper stöttar det eleverna att göra kopplingar mellan vad de vet och vad de 

läser eller har hört. Även i Eckeskogs (2013) studie beskriver hon att de elever som 

aktiverar sina tidigare förkunskaper har enklare att förstå en text. På så sätt kan elevers 

fonologiska medvetenhet utvecklas, det kognitiva tänkande aktiveras och de lär sig se 

skillnader på olika texttyper. 

Det frågande klassrummet är enligt Beck m.fl. (1997) studie en miljö där elever ställer 

frågor som ifrågasätter texten. Även Dymocks och Nicholsons (2010) studie beskriver att 

elever som ställer frågor om en text utvecklar sitt kognitiva tänkande. Det finns tre olika 

ståndpunkter elever kan använda för att reda ut frågetecken om texten: vad handlar texten 

om, tänka och söka samt att läsa mellan raderna (Beck m.fl., 1997; Dymock & 

Nicholson, 2010). Även Eckeskog (2013) nämner de tre ståndpunkterna och vikten av att 

elever får svara på frågor så att de får visa sin läsförståelse för att bli en god läsare. 

Beck m.fl. (1997) betonar att genom analyserad textstruktur får elever en mental 

medvetenhet om hur en författare organiserar informationen. Även Dymock och 

Nicholson (2010) betonar att det är hur idéerna i en text hänger ihop för att förmedla ett 

budskap till läsaren. När elever läser ska de utnyttja hjälpmedel författaren använt sig av 
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för att underlätta läsningen. Två exempel på hjälpmedel är innehållsförteckning för att 

veta vad texten innehåller samt underrubriker där elever får en uppfattning vad texten 

handlar om (Beck m.fl., 1997; Dymock & Nicholson, 2010).  

Både Dymock och Nicholson (2010) och Eckeskog (2013) beskriver att kan elever skapa 

mentala bilder har de en läsförståelse eftersom det betyder att när elever förstår textens 

budskap skapas inre bilder. Utifrån dessa bilder kan elever samtala och analysera för att 

sedan kunna sammanfatta texten vilket betyder att de kan diskutera viktiga delar ur texten 

(Dymock & Nicholson, 2010). Även Jonsson (2006) framhåller i sin studie vikten av att 

kunna ta ur viktiga delar ut texten för att kunna sammanfatta och kunna ta bort 

vidkommande detaljer. Jonsson (2006) beskriver fortsättningsvis att elever ska kunna i 

slutet av årskurs tre sammanfatta huvudidéerna och sammankoppla huvudteman i 

diskussioner.   

 

5.3 Elevers läsintresse och motivation  

Wolf m.fl. (2005) beskriver i sin studie att en meningsfull faktor i elevers läsintresse och 

motivation i textsamtal är att lärare låter elever bygga vidare på varandras tankar och 

idéer. Genom att fortsättningsvis ställa frågor som ”Finns det något som du vill tillägga?” 

får lärare elever att börja tänka utanför sina egna tankar och fundera över vad deras 

klasskompisar har reflekterat över i texten. Fortsättningsvis beskriver De Neaghela m.fl. 

(2014) att genom att lärare fångar vad som intresserar elever främjar det motivationen till 

att samtala. Det betyder att när elever själva får möjlighet att välja vilken text de ska läsa 

eller vilken högläsningsbok som ska användas leder det till att elever blir mer motiverade 

till att föra textsamtal.  

Enligt Eckeskog (2013) behöver elever motivation för att hitta läsintresse samt utveckla 

förmågan att själva veta vilken nivå på texter de klarar av att läsa för att utmana sig själv. 

Genom att elever läser texter som är av intresse stimuleras läsintresset och läsförståelsen 

(Eckeskog, 2013). Både Eckeskog (2013) och Jonsson (2006) framhåller i sina studier att 

en engagerad och motiverad läsare bygger upp kunskaper och kognitiva strategier för att 

förstå den lästa texten och kan sedan samtala om den. De Neaghela m.fl. (2014) beskriver 

att det finns tre dimensioner i undervisningen som ska uppmuntra elevers läsintresse och 

motivation. Den första är självständighet, vilket betyder att elever känner en viss fri vilja 

i vad de läser. Andra är kompetens och det betyder att elever känner sig säkra och har flyt 
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i läsningen. Tredje och sista dimensionen är släktskapet och handlar om vilka 

erfarenheter elever har med sig av läsning från hemmet till skolan (De Naeghela m.fl., 

2014). Även Eckeskog (2013) beskriver vikten i att föräldrarna är motiverade till elevers 

läsning. Om elever får stöd hemifrån underlättar det flytet i läsningen och läsförståelsen 

utvecklas samt förmågan att samtala om en text. 
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6. Diskussion  
I detta kapitel diskuteras studiens metod och resultat. I första avsnittet redogörs 

materialinsamlingens tillvägagångssätt och de problem som uppstod vid 

materialsökningen i förhållandet till de sökord som användes och databasernas utbud. 

Följande avsnitt diskuteras det resultat som studien fört fram.  

 

6.1. Metoddiskussion  

6.1.1. Materialinsamling  

Materialet har bearbetats kontinuerligt under hela studien och ett urval gjordes efter hur 

relevant materialet var för syfte och frågeställningar. Avsikten med materialinsamlingen 

var att materialet skulle vara från 2008, för att forskningen skulle vara aktuell och 

relevant. Tanken med det var att forskningen skulle vara relevant utifrån skolans läroplan 

även hur man ser på läsförståelsen och vi skribenter skulle kunna använda det i vår 

framtida undervisning. För att få fram ett bredare och relevant material utifrån studiens 

syfte och frågeställningar fick vi använda två artiklar som var äldre än vad vi hade som 

avgränsning. Eftersom de hade relevant innehåll och visade på att det är samma faktorer 

som påverkar elevers läsförståelse vid textsamtal än idag. Vid detta tillfälle valde vi då 

att ändra kriteriet för inklusion till att forskningen kunde vara från 1997. Tanken var att 

materialet skulle fokuseras på vår blivande yrkessamma åldersgrupp, det vill säga årskurs 

1–3, men det gav ett begränsat utbud. En del av materialet som hittades hade fokus på 

antingen mellanstadiet eller förskolan, därför valde vi att använda förskoleklassen och 4–

6 i vår studie eftersom forskningen var relevant för studiens syfte. Vi ska även i vårt 

framtida yrke förbereda våra elever inför mellanstadiet och för att vi skulle få en bredare 

ämneskunskap inom området inkluderades det materialet. Detta val att ta med 

förskoleklass och 4–6 ser vi som en styrka i vår studie eftersom det gav ett bredare och 

gynnsammare resultat det gav även oss en djupare förståelse för textsamtalets betydelse.    

Sökorden som användes under materialinsamlingen justerades under processen eftersom 

vårt syfte ändrades under studiens gång och då för att hitta material som skulle passa in 

fick sökorden justeras. Materialet som hittades berörde oftast textsamtal i relation till 

skönlitterär text. I början av studien valde vi att exkludera den forskningen eftersom 

syftet med studien var att undersöka textsamtalets betydelse för elevers utveckling av 

läsförståelse och inte boksamtalets betydelse. Det var också ett av kriterierna för 
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inklusion. Ett annat kriterium för inklusion var att artiklarna skulle vara kopplat till hur 

elevers motivation och läsintresse som främjar ett textsamtal. Vid detta tillfälle tog det tid 

att hitta relevant material som beskrev hur elevers läsintresse och motivation påverkade 

textsamtal. Därför fick vi vidga den sökningen genom att komplettera med trunkeringar, 

citattecken, and, or och parenteser. Här fick vi större utbud av olika material och det 

materialet var till stöd att svara på frågeställningen hur påverkas elevers läsintresse och 

motivation ett textsamtal?. Att hitta sökord som gav relevant material för studien syfte 

och frågeställningar var svårt och tog längre tid än beräknat eftersom oftast hade 

materialet fokus på till exempel gymnasiet eller högstadiet. Här märkte vi också att de 

svenska sökorden inte gav tillräckligt stort utbud av materialet till studien och vi fick 

därför komplettera med engelska ord. Dessa ord gav ett större utbud av material och det 

blev resultat i både nationell och internationell forskning som motsvarar det valda 

ämnesområdet. 

  

 6.1.2. Materialanalys  

Under materialanalysen delades materialet in i olika kategorier (kap 4.3) för att kunna 

fastställa om innehållet var relevant och kunde svara frågeställningarna. Något vi ser som 

en styrka i vår materialanalys var när vi valde att analysera materialet med stöd av 

färgkodning. Eftersom vi kunde på ett gynnsamt sätt analysera likheter och skillnader 

inom det valde ämnesområdet.  Det som gav oss problem var att fokus ibland låg för 

mycket i det vi letade efter och var rädda över att ha missat relevanta delar i materialen. 

Därför lästes materialet flera gånger om, vilket resulterade i att vi blev stressade över 

tiden för att kunna läsa allt material. Det var därför vi valde att färgkoda de viktigaste 

delarna i materialen. Det vill säga sammanfattningen, inledningen och resultatet och då 

fick vi fram om materialet kunde besvara vårt syfte och frågeställningar.  

 

6.2. Resultatdiskussion   

I resultatet kom vi fram till att textsamtalet är något elever ska fokusera på både i 

hemmet och i skolan eftersom läsningen gör att elever blir medvetna om omvärlden. 

Därför behöver elever diskutera det lästa eller det hörda för att förstå innehållet och 

sammanhanget. Enligt Eckeskog (2013), Swanson m.fl. (2011) och Tjernberg (2011) lär 

sig elever med stöd av andra. Elever lär sig både hur en berättelse är uppbyggd och får en 
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djupare förståelse för en text. Genom att använda sig av textsamtal utvecklar elever sin 

läsförståelse. Under ett textsamtal ska elever använda sig av egna erfarenheter och genom 

att lyssna på sina klasskompisars tankar och funderingar utveckla sina kunskaper. Här 

känner vi att i vårt blivande yrke kommer vi att ha ett viktigt jobb med att lära elever att 

koppla sina erfarenheter till det lästa. Vi funderade även över hur vi som lärare kan 

koppla våra erfarenheter till något man läst för elever ska få en bild av hur det fungerar. 

Eftersom läsa, skriva och samtala är något elever kommer göra under hela sin skolgång 

och dessa steg kommer vara ett stöd att utveckla sin läsförståelse. Därför är det viktigt att 

vår undervisning innehåller delar så elever får möjlighet att utveckla sitt språk och sin 

läs- och skrivförståelse. Textsamtal är en möjlighet för elever att utveckla sitt ordspråk 

och får större möjlighet att komma igång med sitt skrivande (Eckeskog, 2013; Swanson 

m.fl., 2011; Tjernberg, 2011). Vår studie har inget med skrivande att göra men vi 

diskuterade fram att det är en viktig del eftersom skrivning och läsning går hand i hand. 

Vi som lärare ska lära elever att kunna koppla sin förståelse till det skrivna. Därför kände 

vi att det är en viktig diskussion att ta upp inför det kommande yrket. Att förståelsen ska 

kopplas till det lästa och till det elever skriver. 

Under analysen av resultatet kom vi fram till att lärare har en betydande roll i elevers 

utveckling av läsförståelsen med stöd av textsamtal. Enligt Wolf m.fl (2005) ska lärare i 

ett textsamtal använda öppna frågor som gör att elever får möjlighet att förmedla sina 

tankar oberoende vilken text de diskuterar. Det betyder att lärare ska ställa meningsfulla 

frågor som kan användas för att stötta elever att påbörja ett textsamtal. Både Jonsson 

(2006) och Wolf m.fl (2005)  beskriver att frågorna inte ska leda samtalet utan bara vara 

till stöd för elever att påbörja ett textsamtal. Därför inser vi att det är viktigt att vi som 

lärare inte leder samtalen utan låter elever samtala mellan varandra och att samtalen får 

utvecklas i elevers takt. Det är också viktigt att vi som lärare tänker på att inte använder 

stängda frågor i framtiden eftersom både Jonsson (2006) och Wolf m.fl (2005) beskriver 

vikten med att elever får chans att hålla i textsamtal eftersom samtalen bidrar till en ökad 

läsförståelse.  

 

Högläsning är ett gyllene tillfälle för lärare att instruera olika lässtrategier för elever. 

Strategierna lärare introducerar för elever ska de kunna tillämpa under högläsning eller 

sin läsning. Därför tycker vi att i samband med högläsningen är det ett gyllene tillfälle att 

ha samtal både innan, under och efter läsningen. Eckeskog (2011) beskriver att 
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textsamtal kan leda till att lärare uppfattar svårigheter och missuppfattningar hos elever. 

Det ger lärare möjlighet att stötta dessa elever som skulle behöva mer stöd med sin 

läsförståelse. Här diskuterade vi att det är något vi kommer försöka att ta vara på 

eftersom vi som lärare vill upptäcka de elever som har svårigheter och ha möjlighet att 

stötta dem. Här förklarar Jonsson (2006) att de elever som har svårigheter med sin 

läsförståelse kan bli indelade i en mindre grupp. Det leder till att de kan använda ett språk 

som gör att elever hänger med och har större chans att förstå texten. På så vis inser vi att 

elever får möjlighet att inleda ett textsamtal och får uttrycka sina tankar även möjlighet 

för oss lärare att stötta elever som behöver mer stöd. Det tycker vi är viktigt eftersom vårt 

uppdrag är ju att alla elever ska nå målen genom deras förutsättningar. Ett kritiskt 

moment i Eckeskogs (2011) och Jonssons (2006) resultatresonemang är att tiden inte 

räcker till för att ge elever dessa förutsättningar eftersom det oftast är en lärare i 

klassrummet. Det bidrar till en begränsad möjlighet att ge individuellt stöd i mindre 

grupp. Vi insåg också att textsamtal är ett tillfälle för de elever som tar stor plats i 

klassrummet så att de lär sig att lyssna och ta ett steg tillbaka så alla elever bli likvärdig. 

Eftersom de elever som inte vågar ta plats ska få möjligheter att förmedla sina tankar och 

funderingar.  

 

Beck m.fl. (1997), Dymock och Nicholson, (2010) och Eckeskog (2013) är några 

forskare vi analyserat som beskriver att det finns strategier att använda under ett 

textsamtal. Forskarna rekommenderar att använda aktivera förkunskaper, frågande, 

analysera textstrukturen, skapa mentala bilder och sammanfatta. Dessa strategier 

kommer vi att använda oss av i vårt framtida yrke för att underlätta ett textsamtal för 

elever. Eftersom dessa strategier också har visat vara gynnsamma för elever är det ett 

gyllene tillfälle för oss att ta vara på dem och använda sig av dem. Utifrån det resultat vi 

har fått fram är textsamtal ett gynnsamt tillfälle för elever att utveckla sin läsförståelse. 

Därför har vi lärare en vägledande roll för att de ska kunna starta och hålla ett textsamtal. 

Det är också viktigt att vi som lärare introducerar de olika strategierna för elever för de 

sedan ska kunna använda dem.  

Om vi som lärare introducerar strategierna kommer det leda till en strukturerad 

undervisning. När elever sedan själva läser eller lyssnar på högläsning vet de vilka 

strategier de ska tillämpa. Vi insåg att det är viktigt att lärare vet var fokus ska ligga för 

att strukturen ska fungera. Utifrån egna erfarenheter från VFU insåg vi att strukturen i 
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undervisningen är viktig då elever blir nervösa och stressade om lärare inte har koll på 

innehållet i undervisningen. Därför ska lärare se till att elever regelbundet använder 

strategierna och klimatet i klassen är trygg. Sjunnesson (2014) och Tjernberg (2011) 

beskriver att klassrumklimatet ger elever den trygghet de behöver för att känna sig säkra i 

ett textsamtal. Eftersom det är diskussioner tillsammans elever utvecklar sin läsförståelse 

och ger elever en meningsfull läsupplevelse.   

Under textsamtal behöver elever fokusera på texten och samtidigt kunna förstå textens 

innehåll vilket betyder att de behöver ha läsintresse och motivation. Eftersom under ett 

textsamtal kan elevers tankar förändras utifrån vad kamraterna säger. Det leder till att 

elever utvecklar sitt ordförråd med stöd av sina klasskamrater. Enligt De Naeghela m.fl. 

(2014) ska lärare fånga vad som intresserar elever för att motivera dem till att läsa eller 

lyssna på en text. Det leder till att elever är mer fokuserade och delaktiga under 

textsamtal eftersom läsintresse och motivation påverkar elevers inställning. Eckeskog 

(2013) och Wolf m.fl. (2005) skriver även att grunden i att elever hittar läsintresse är att 

elever har kognitiva strategier, har motivation och har en grundläggande läsförståelse. 

Därför inser vi att läsare har en grundläggande läsförståelse och motivation vilket bidrar 

till en delaktighet i textsamtalen. Därför är det viktigt att vi som lärare tar vara på vad 

elevers intresse för att få en ökad motivation. Vi har under studien insett att läsintresse 

och motivation har en större betydelse under ett textsamtal än vad vi trodde från början 

eftersom textsamtal ligger i grunden till läsförståelsen. Därför har vi fått en ny synvinkel 

om vikten med att väcka elever läsintresse och motivation för att utveckla läsförståelsen.  

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att i framtida lärarrollen ska vi använda 

textsamtal i undervisningen eftersom det gynnar elevers läsförståelse. Vi som lärare ska 

ha ett förhållningssätt i undervisningen där vi instruerar strategier med en tydlig struktur. 

Det betyder att alla textsamtal ska ha samma upplägg oberoende på vilken texttyp som 

används. Elever behöver också läsintresse och motivation för att läsförståelsen ska 

utvecklas och det är lärarens roll att hitta texter som intresserar. En fortsatt studie skulle 

kunna vara att undersöka vad lärare gör för att fånga elevers läsintresse och motivation. 

För att sedan kunna använda textsamtal för att utveckla elevers läsförståelse.  
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Bilaga 1 
Högskolan för lärande kommunikation 

Självständigt arbete för grundlärare F-3 och 4-6 

 

Översikt över analyserad litteratur 
Författare 

Titel 

Ev. tidskrift 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Syfte Teoretisk bakgrund, 

Design 

Urval 

Datainsamling 

 

 

Resultat 

Beck, I. L., McKeown, M. 

G., Hamilton, R. L. & 

Kugan, L.  

 

Questioning the author: An 

approach for enhancing 

student engagement with 

text.  

 

Akademisk avhandling  

 

1997  

 

USA 

 

ERIC 

 

Syftet med avhandlingen är att 

få fram en strategi som ska 

stötta elever under samtal.  

Författarna har utgått ifrån det 

sociokulturella perspektivet. Det 

är en teori där man ska förstå 

kopplingen mellan sammanhang 

och individuella handlingar. 

 

 

 

 

 

 

Elever ska konstruera en text, brottas med vilka idéer 

de själva har från texten och funderar över hur texten 

kan kopplas till elevers erfarenheter.  

Den har visast stötta elever att förstå hur författaren 

har tänkt när hon/han skrivit texten. Ett hjälpmedel 

för elever att efter reflektera över texten. 
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De Naeghela, J., Van Keera, 

H. & Vanderlinde, R. 

“Strategies for promoting 

autonomous reading 

motivation: A multiple case 

study research in primary 

education” 

Forskningsartikel 

(2014) 

Belgien  

Den föreliggande studien 

kommer särskilt att fokusera 

på autonoma skäl för läsning, 

eftersom autonom 

läsmotivation är förknippad 

med mer positiva resultat, 

inklusive högre 

fritidsläsfrekvens och bättre 

läsförståelse. Omvänt är 

kontrollerad läsmotivering 

relaterad till mindre frekvent 

läsning i fritid och lägre 

läsförståelse.  

En forskning med flera 

fallstudier har valts, eftersom 

det å ena sidan ger ett utmärkt 

sätt att identifiera och beskriva 

hur lärare främjar autonom 

läsmotivation och å andra sidan 

bidrar det till att skapa teori om 

främjande av autonom 

läsmotivation. Den föreliggande 

studien betraktas också som en 

inbäddad blandad metoddesign. 

 

Sociokulturell teori 

Resultatet visar att elever behöver motivation. Det 

blir en hjälp att hitta läsintresse och utveckla sin 

läsförståelse. När elever hitta sin motivation leder det 

till att elever läser mer. Forskningen visar att 

utveckla läsförståelse behöver man läsa mycket. Ju 

lättare elever har att läsa en längre text kommer 

läsintresse mer och mer. Motivationen har stor del i 

elever ska hitta sitt läsintresse och utveckla sin 

läsförståelse. 

Eckeskog Helena 

”Varför knackar han inte 

bara på” 

Licensuppsatts 

(2013) 

Sverige  

SwePub 

Att följa och undersöka 

lärares utveckling av arbete 

mot läsförståelse utifrån Lgr 

11, och hur det påverkar 

elevers läsförståelse och 

motivation för läsning.  

Att utveckla fem lärares 

undervisning i läsförståelse för 

deras elever i årskurs 1-2, i fem 

olika skolors klassrum. 

Datainsamling, observationer 

och intervjuer samt loggböcker.  

 

Sociokulturell teori. 

Undervisning med hjälp av de olika lässtrategierna 

ger positiva resultat för elevernas läsförståelse. Att 

arbeta och utgå utifrån Lgr 11, i arbetet mot 

läsförståelse, tolkas och används på olika sätt av de 

olika lärarna och skolorna. Skillnader och likheter i 

lärarnas arbete märks, exempelvis tolkning av arbete 

utifrån Lgr 11 skiljer men likheter syns i att lärarna 

använder sig av symboler för att tydliggöra olika 

lässtrategier. 

Jonsson, Carina.  

”Läsningens och skrivandets 

bilder. En analys av villkor 

och möjligheter för barns 

läs- och skrivutveckling.” 

Akademisk avhandling 

Studiens syfte är att beskriva 

och analysera dels bildens 

betydelse i barns läs- och 

skrivlärande, dels innehållet i 

den rådande läs- och 

skrivdiskursen. Syftet 

innefattar även en 

problematisering av 

relationella aspekter av 

I avhandlingen använder Carina 

en kritisk textanalys som är 

kopplat till syfte och 

frågeställningar.  

 

Sociokulturell teori. 

Resultatet visade på att bil- och skriftspråket har 

olika funktioner och tillhörigheter. Att man i skolan 

ska synliggöra och överbygga fakta. Skillnad på vad 

något är eller värderingar i vad det bör vara.   
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(2006) 

Sverige  

SwePub 

skolpraktik, forskning, 

utbildningspolitik och 

lärarutbildning. 

Kraemer, Linda,. McCabe, 

Patrick & Sinatra, Richard. 

”The effect of readalouds of 

expository text on first 

graders’ listening 

comprehension and book 

choice” 

Literacy research and 

instruction  

Forskningsartikel 

(2012) 

USA 

ERIC 

Syfte att undersöka 

effekterna vid hög-läsning av 

faktatexter för elevers 

läsförståelse samt elevers val 

av böcker.  

 

Etnografisk studie där 77 elever 

från fyra klas-ser delades upp i 

två grupper där ena gruppen 

fick högläsning om ett ämne 

genom berättande texter och 

den andra gruppen fick 

högläsning om samma ämne 

genom faktatexter.  

Undersökning av läsförståelse 

för faktatexter före och efter 

perioden.  

 

Sociokulturell teori. 

Resultaten visar att de elever som fått högläsning om 

ämnet genom fakta-texter har fått en ökad 

läsförståelse för dessa texter.  

Elevers bokval föll på faktaböckerna såväl innan som 

efter genomförd högläsningsperiod. 

Maloch, Beth. 

”Scaffolding student talk: 

One teachers role in literature 

discussion groups” 

(2002) 

Forskningsartikel 

U.S.A. 

ERIC 

Syftet med studien är att 

undersöka relationen mellan 

lärarens till och elever i 

textsamtal. 

Kvalitativ studie under 5 

månader i åk 3. 

En lärare och 29 elever följs 

genom observationer och 

intervjuer. 

 

Sociokulturell teori. 

Resultatet visar att lärarens roll i textsamtalet är att 

vara ett stöd där eleverna deltog genom att ibland 

vara aktiva i diskussionerna och ibland inte. 
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Siddall, Jeffery L. 

”Fifh graders social 

construction of meaning in 

Response to Literature case 

study”  

Akademisk avhandling  

(1998) 

USA 

ERIC 

Syftet är att undersöka hur en 

lärare tillsamman med sina 

elever kan nå bortom en ytlig 

förståelse med ytlig respons 

av en text till meningsfulla 

diskussioner där en djupare 

förståelse, mening skapas.  

 

Fallstudie under 2 årstid. 

Observationer i olika litterära 

aktiviteter bland annat 

diskussioner kring texter i 

helklass och i smågrupp.  

Observationer, fältanteckningar, 

reflektioner. Intervjuer med 

enskilda elever. Audio och 

video inspelningar samt elev-

alster.  

 

Sociokulturell teori. 

Resultatet visar att litteraturen i samtal kan tjäna som 

ett redskap för eleverna att identifiera deras egna 

känslor genom att relatera till olika karaktärer i texten 

Berättelser som innehåller sociala orättvisor kan 

stödja eleverna till att få förståelse för andra 

människor, utmana deras tänkande och få en djupare 

förståelse om sig själv.  

 

Sjunnesson, Helena  

”Bedömning av läsförståelse 

– och sen då? Pedagogers 

meningsskapande i en 

kommunövergripande 

bedömningsprocess.” 

Licentiatuppsats 

(2014) 

Sverige  

SwePub 

Studiens övergripande syfte 

är att bidra med kunskap om 

hur ett bedömningsuppdrag i 

grundskolan, baserat på ett 

externt utformat och 

normrelaterat läs- och 

skrivprov, kan upplevas och 

tolkas av berörda pedagoger. 

Vidare syftar studien till att 

bidra 

med kunskap om vilka 

konsekvenser ett lokalt 

bedömningsuppdrag 

enligt ovan kan leda till på 

organisations-, grupp- och 

individnivå. Generellt som 

mer specifikt i relation till 

elever som inte når uppsatta 

kriterier. 

En fallstudie med observationer. 

 

Sociokulturell teori. 

Pedagoger ska använda den kunskap som erhålls om 

varje elev som underlag för planering av 

undervisning för elevers fortsatta utveckling och 

måluppfyllelse. 

Swanson, E., Wanzek, J., 
Syftet var att undersöka ifall En kvalitativ metod. Med 

Undersökningen visade effekterna av läsningspraxis 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wanzek%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21521868
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Petscher, Y., Vaughn, S., 

Heckert, J., Cavanaugh, C., 

Kraft G. & Tackett, K 

“A synthesis of read-aloud 

interventions on early 

reading outcomes among 

preschool through third 

graders at risk for reading 

difficulties.”  

Forskningsartikel 

(2011) 

USA 

ERIC 

högläsning med sagoböcker 

hjälper barn i åldrarna 3-8 år 

med risk för lässvårigheter. 

mottagen mot hemmet och 

läraren. 

 

Sociokulturell teori. 

 

på läsförståelse hos barn som riskerar lässvårigheter. 

Att läsa högt instruktionen har granskats i flera 

instruktionsformat, inklusive dialogisk läsning, 

upprepad läsning av berättelser, historieläsning med 

begränsat frågeformulär före, under eller efter 

läsning, datorstödd berättelse och historieläsning med 

utökad vokabulär verksamhet.  

 

Tjernberg, Catharina. 

”Framgångsfaktor i läs och 

skrivlärande” 

Akademisk avhandling  

(2011)  

Sverige  

Social informationssökning  

 

Syftet är att under-söka vilka 

framgångsfaktorer det finns i 

läs och skriv-lärande. Frågor 

som står i fokus i denna 

avhandling är: Vad  

är det som sker i 

klassrummet? Hur sker det? 

Varför ar-betar läraren på ett 

visst sätt?  

 

Kvalitativ forskning, fallstudie.  

Undersökningen sker 

klassrumsobservationer i 4 

klasser i årskurs F-9.  

 

Sociokulturell teori 

Resultatet av observationerna visade att den muntliga 

framställningen i undervisningen var central. Den 

handlade om berättande, beskrivande, utredande och 

argumenterande texter. Ett annat resultat som fram-

kom var att textsamtal var vanligt förekommande och 

att syftet med text-samtal är att eleverna ska ta till sig 

innehållet i texten.  

En utav lärarna som deltog i klassrumsobservationen 

menar att den gemen-samma textläsningen skapar 

möjligheten för eleverna att tillsammans re-flektera 

över innehållet. Det blev tydligt genom 

klassrumsobservationen att det eleven säger under 

textsamtalet uppmärksammas får betydelse samt får 

ingå i ett fortsatt samtal kring texten.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Petscher%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21521868
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vaughn%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21521868
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Heckert%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21521868
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cavanaugh%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21521868
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Walker, Carolyn., Krageler, 

Sherry., Martin, Linda & 

Arnett, Ashley. 

“Facilitating the use of 

informationell texts on a first 

grade classroom” 

Childhood Education 

(2003)  

USA 

ERIC 

Syfte att undersöka och 

beskriva ett för-sök att 

engagera förstaklasselever i 

läsning av informativa texter 

samt strategier och aktiviteter 

kring detta.  

 

16 elever i en förstaklass i en 

liten stad i USA där 

befolkningen till större del 

bestod av medel-klass- och 

överklass. Tre ”instruktörer” 

från universitetet ledde 

strategier och aktiviteter kring 

informativa texter.  

Datainsamling genom 

observationer, elevers skriftliga 

arbeten samt andra arbeten 

klassen genomfört. Tabeller 

över strategier och aktiviteter 

 

Sociokulturella teorin  

Visar att faktatexter med fördel kan användas även i 

de yngre åldrarna. Eleverna visade stort intresse för 

denna typ av texter men trots detta använde de sig av 

ett berättande fiktivt sätt då de exempelvis skulle 

skriva om texten de läst. Trots att eleverna tog del av 

lärares modellering och aktiviteter under en kort och 

begränsad period kunde man se att eleverna kunde ta 

till sig de strategier de tagit dela av. Studien visar 

också att elever kan stötta och lära av och med 

varandra, exempelvis förstå texten genom att läsa i 

grupp eller genom kompisläsning.  
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Wolf, Mikyung, K.,  

Crosson, Amy & Resnick, 

Lauren B. 

“Classroom talk for rigorous 

reading comprehension 

instruction”  

 (2005) 

Artikel i Reading Psychology 

USA 

ERIC 

Studien analyserade 

kvaliteten av klassrummets 

samtal I relation till 

kvaliteten av lärarens 

undervisning under läsförstå-

elselektionerna.  

 

Kvalitativ studie.  

Datainsamling vid två tillfällen 

av 21 stycken lärare 10 skolor 

och 441 elever sammanlagt.  

Användning av ett be-

dömningsverktyg som uppmätte 

kvalitén av undervisningen i 

klass-rummet. Det fokuserade 

på fyra olika aspekter för att 

förbättra elevernas lärande. 1. 

Ansvarsfullt samtal i 

klassrummet. 2. 

Undervisningens skärpa/ 

noggrannhet under lektionen. 3. 

Tydliga för-väntningar. 

4.Elevernas eget ansvar kring 

sitt lärande. 

Sociokulturell teori 

Resultatet visar att uppvisade kunskap och tänkande 

under klassrumsdiskussionerna kring texter hade ett 

starkt samband med nivån på undervisningen. 

Lärarens noga övervägandet av vilka frågor som 

skulle stödja eleverna till att uttrycka sina tankar 

kunskap och idéer i samtalet spelade en avgörandet 

roll för att få tag i elevernas engagemang och högre 

nivå av tänkande.  
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Worthy, Jo. Chamberlain, 

Katharine, Peterson, Katie, 

Sharp, Caron. & Shih, Pei-

Yu. 

“The imporortance of read-

alound and dialogue in an 

era of narrowed curriculum: 

an examination of literature 

discussions in a second-

grade classroom”  

Literacy Research and 

Instruction  

(2012)  

USA 

ERIC 

En studie där syftet är att 

följa/under-söka en skicklig 

lä-rare och hennes 

undervisningsteknik under 

textsamtal uti-från 

högläsning av tankeväckande 

litteratur. Syftet är också att 

ta reda på vilken typ av 

samtal eleverna för under 

diskussionerna kring texter.  

 

En kvalitativ, empirisk studie.  

En lärare i årskurs 2 med 19 

elever i sydvästra U.S.A följs 

under 1 årstid. Observationerna 

i lärarens klassrum görs av 5 

stycken observatörer be-stående 

av en professor och 4 stycken 

doktorander.  

Fältanteckningar under 38 

stycken observerade textsamtal i 

klassrummet utifrån högläsning. 

30 stycken av dessa var 

videoinspelade, varav 18 

stycken valdes att användas till 

materialet. Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Sociokulturella teorin  

Resultatet av studien visar att lärarens skapande 

atmosfär i klassrummet av gemenskap och respekt till 

att lyssna visade sig stödja elevernas initierande till 

samtal och utvecklande av elevernas kritiska förmåga 

att tänka om tex-ter. Läraren gav eleverna utrymme 

att ge olika typer av respons till texter vid högläsning. 

Läraren uppmuntrade eleverna att föra en dialog 

kring tex-ten om sådant som var av vikt för eleverna. 

Resultatet blev att eleverna delade med sig av högt 

personliga saker som känslor, bekännelser av 

felaktiga handlingar det gjort och erfarenheter med 

familjen. I stället för att förhindra samtal som en del 

lärare gör när det blir obekvämt välkomnade läraren 

dessa samtal. Resultatet visar att en dialog utifrån 

högläsning kan ge eleverna tillfälle att på ett 

meningsfullt sätt använda sitt språk, genom att få 

dela sina åsikter idéer och känslor samtidigt som de 

aktivt får lyssna på andra och lära sig att värdesätta 

olika perspektiv.  

 


