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Sammanfattning 

Svenska elevers läsförståelse är låg i jämförelse med andra OECD länder, och faktorerna som 

bidrar till detta anses vara flera. Bland annat är en orsak att elever inte får tillgång till att 

arbeta med läsförståelse i sociala samspel, utan enskilt läser i böcker i skolan. Forskning har 

visat att kunskap sker i sociala samspel där individer drar nytta av varandras lärdomar och 

utbyte av kunskap kan ske. Denna kvalitativa intervjustudie har därför undersökt och jämfört 

elevers och lärares uppfattningar av att arbeta med läsförståelseträning i sociala samspel. 

Metoden som använts i den föreliggande studien är semistrukturerade gruppintervjuer med 

elever och semistrukturerade enskilda intervjuer med lärare. Resultaten som framkommit i 

denna studie är att Kunskapsutbyte i sociala samspel spelar roll för läsförståelsens utveckling 

hos eleverna då de får utbyta kunskaper med varandra. Denna kategori är baserad på lärare 

och elev uppfattningar. Brister i gruppkonstellationer anses också ha stor betydelse för hur 

läsförståelsen kan påverkas hos eleverna, då det arbetar i grupper och olika negativa roller 

kan intas. Även denna kategori är baserad på lärare och elev uppfattningar. Nästa kategori har 

fått namnet Miljöns påverkan på läsförståelsen, denna kategori innefattar enbart elevers 

uppfattningar om hur den fysiska miljön i skolan och hemmen spelar roll för elevernas 

kunskapsinlärning. Den fjärde och sista kategorin har fått namnet Brist på tid och 

resurstillgång och berör endast lärares uppfattningar. Kategorin visar att lärare anser att de 

inte har tillräckligt med resurser eller tid för att kunna arbeta med läsförståelse i sociala 

samspel. Slutsatsen med denna studie resulterade i att både lärare och elever anser att elevers 

läsförståelse gynnas av sociala samspel. Dock finns vissa aspekter att ta hänsyn till för att 

läsförståelsen skall kunna utvecklas hos eleverna optimalt och dessa aspekter är de tre 

sistnämnda kategorierna ovan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Förord 

Vi som författat denna kvalitativa intervjustudie heter Linda Asklund och Emilia Nilsson och 

studerar till lärare årskurs 4-6 på Halmstad Högskola. Vi har under tidigare examensarbete 

skrivit en litteraturstudie om elevers motivation till läsning och där framkom bland annat att 

elever motiveras av läsning när de får diskutera det lästa i textsamtal. Därav belyser den 

föreliggande studien lärares och elevers uppfattningar om att arbeta med läsförståelse i 

sociala samspel.   

 

Arbetsfördelningen av denna studie har varit jämt fördelad mellan oss. Båda författarna har 

samlat in empiri och konstruerat arbetet tillsammans.  

 

Vi vill passa på att tacka vår handledningsgrupp och våra handledare för all stöttning och 

hjälp med vårt arbete. Vi vill också tacka alla elever och lärare som ställt upp på intervjuerna. 

Framför allt vill vi också tacka varandra för ett gott och trevligt samarbete.  

 

 

 

Linda Asklund & Emilia Nilsson  
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1. Inledning 

Läsförståelse lägger grunden till all teoretisk kunskapsinlärning enligt Reichenberg (2008). 

Därför, menar hon, är det av stor vikt att elever får de rätta verktygen för att kunna utveckla 

denna förmåga samt att även lärarna får de rätta strategierna för att kunna utveckla elevers 

läsförståelse. Clark (2012) påtalar att läsförståelsen är låg och att en anledning till detta kan 

vara att barn och vuxna läser mindre än vad de gjorde förr. Clark nämner även att barn i vår 

digitaliserade värld hellre använder teknik än att läsa böcker och att en del barn visar en 

negativ attityd till läsning. Hon beskriver vidare att när barn väl läser är det i mindre 

textsammanhang i användning av IKT (informations och kommunikationsteknik) eller att de 

är tvungna att läsa i skolan. Clark drar paralleller till att barn som läser mer har en djupare 

läsförståelse, och att de barnen kommer kan ha försprång att nå längre i sin 

kunskapsutveckling. 

 

PISA (Skolverket, 2013) är en internationell undersökning som görs var tredje år och som 

undersöker elevers resultat i bland annat läsförståelse. Den senaste rapporten visar att svenska 

elevers resultat i läsförståelse är låga i jämförelse med andra OECD länder. Även om det 

senaste resultatet påvisar en ökning sedan år 2012, är läsförståelsen fortfarande låg. 

Ytterligare en anledning till det låga resultatet kan vara det som Jönsson (2009) hävdar, att 

elever i den svenska skolan oftast kommer i kontakt med läsning och läsförståelse 

individuellt i form av enskild tystläsning, skriftliga bokrecensioner och endast i viss mån 

högläsning. PIRLS (Skolverket, 2012) är också en internationell undersökning som görs vart 

femte år och undersöker läsförmågan hos fjärdeklassare. I PIRLS (Skolverket, 2012) framgår 

det likt ovanstående att läsförståelseträning i skolan ofta förekommer som enskilt arbete, och 

att elever har individuella mål. Jönsson (2009) menar att eleverna då går miste om den sociala 

textbearbetningen, vilket innebär att eleverna och läraren bearbetar texter tillsammans, innan, 

under och efter läsning.  

 

Ett sätt att utveckla läsförståelsen kan enlig Sagirlis (2015) vara att elever får diskutera texter 

i sociala samspel och även besvara slutna och öppna frågor vilket hjälper dem att få en 

relation till det lästa. Pittman & Hochell (2014) har liknande synpunkter som Sagirlis och de 

menar att läsförståelseträning i sociala samspel gynnar elevers läsförståelseutveckling, då de 

får samtala om det lästa och de får en ökad motivation till läsningen. Däremot belyser 

Danielsson & Lijleroth (1996) problematiken med textsamtal i sociala samspel, då de menar 

att läsförståelseträning i sociala samspel inte gynnar alla elever. Danielsson & Liljeroth 

menar att gruppkonstellationer i skolan konstant förändras vilket kan bidra till att en del 

elever inte får den trygga miljön de behöver för att kunna utveckla sin kunskap. Även Persson 

(2013) anser att läsförståelseträning i sociala samspel inte stärker elevers lärande, då elever 

intar roller i en grupp som de inte alltid känner sig bekväma med vilket leder till att elever 

drar sig undan från gruppen och inte övar sin läsförståelse. 
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1.1 Problemformulering 

Forskning belyser olika sätt till att träna läsförståelse. För att stärka läsförståelsen menar 

Westlund (2013) att elever kan utveckla förmågan genom att de sammanfattar texten de läst. 

De får då reflektera över det lästa och plocka ut det viktigaste ur texten för att sedan kunna 

sammanfatta handlingen. Hon pekar också på lärarens viktiga roll i att ställa rätt sorts frågor 

till texten. Reichenberg & Löfgren (2014) anser att elevers läsförståelse kan utvecklas om de 

redan innan de läst en text får förutspå enskilt och gemensamt vad texten kommer att handla 

om.  

 

En annan läsförståelsestrategi är läsförståelse i sociala samspel. Jönsson (2009) menar att 

denna strategi har visat sig gynna elevers läsförståelse men belyser också problemet med att 

denna strategi används för lite i skolan, då elever ofta får arbeta med läsförståelse 

individuellt. PIRLS (Skolverket, 2012) visar också att ett av de vanligaste förekommande 

arbetssätten inom läsförståelse är att eleverna får arbeta enskilt med läsning. Forskning visar 

både negativa och positiva aspekter med att träna läsförståelse i sociala samspel. Danielsson 

& Lijleroth (1996) belyser ett av problemen med textsamtal i sociala samspel och menar att 

gruppkonstellationer med tiden ändras och inte gynnar alla elever. En positiv aspekt är som 

Sagirlis (2015) nämnt ovan att elever får diskutera texter i sociala samspel samt svara på 

olika sorters frågor som berör textinnehållet för att knyta innehållet till sig själva. Studien 

skall därför undersöka elevers och lärares uppfattningar om arbete med läsförståelse i sociala 

samspel för att sedan jämföras med tidigare forskning för att få syn på om arbetssättet är 

attraktivt för elever och lärare. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med den föreliggande studien är att undersöka och jämföra elevers och lärares 

uppfattningar om att arbeta med läsförståelseträning i sociala samspel. 

 

Forskningsfrågor 

● Hur uppfattar elever läsförståelseträning i sociala samspel?  

● Vilka för och nackdelar uppfattar lärare att det finns med att eleverna får arbeta med 

läsförståelse i sociala samspel?  
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2. Tidigare forskning  

Nedan kommer tidigare forskning samt litteratur inom området att redogöras för, med fokus 

på både positiva och negativa aspekter med att träna läsförståelse i sociala samspel. 

2.1 Positiva aspekter med läsförståelse i sociala samspel  

I undersökningen PIRLS (Skolverket, 2012) framkommer det att elever som får arbeta i 

samspel med andra får möjlighet att utveckla samtalsförmågan, reflektionsförmågan och 

tolkningsförmågan när de får arbeta med texter gemensamt. Likaså menar Säljö (2013) att 

kunskaper och färdigheter förädlas när individer samarbetar och utvecklar sin verksamhet 

tillsammans. Lucariello, Butler & Tines (2012) nämner ytterligare en faktor vid 

läsförståelseträning i sociala samspel som innebär att eleverna får visualisera bilder efter att 

de har arbetet med texter tillsammans vilket gör att eleverna kan relatera texterna till sig själv 

och till varandra. Ytterligare en studie som visar att elever gynnas av läsförståelseträning är 

Pittman & Hochells (2014) som genomförde en studie i USA, där elever fick medverka i 

bokgrupper för att diskutera de texter de hade läst. Eleverna delades in i grupper där 

läsförståelsen låg på olika nivåer och de hade även tydliga regler de skulle följa för att arbetet 

skulle fungera. Elevernas intresse för olika typer av böcker var också avgörande för vilken 

grupp de hamnade i. Forskarna intervjuade sedan eleverna för att se om de hade fått en ökad 

förståelse för det lästa. Det gjordes även textanalyser som eleverna producerade efter 

textsamtalet. Eleverna ansåg att de förstod texten bättre när de diskuterat textens innehåll 

samt textens betydelse med andra elever, vilket också kan knytas med vad Bui & Fagan 

(2013) menar med att klargöra begrepp och svåra ord som en viktig byggsten till 

läsförståelse. Eleverna i Pittman & Hochell´s studie kunde dra paralleller till sitt eget liv och 

eleverna tyckte också att det var ett attraktivt arbetssätt. Resultatet påvisade också att 

eleverna hade utvecklat kritiskt tänkande till de texter de hade läst genom samtalen. 

Textanalyserna visade också att elevernas läsförmåga hade ökat.  

 

En annan studie som påvisar liknande resultat är gjord av två forskare vid namn, Shih & Lee 

Reynolds (2015). Undersökningen genomfördes i Kina, där elever fick arbeta med en metod 

som kallades för “Think-pair-share” som utfördes både individuellt, par och i grupp. Metoden 

gick ut på att eleverna först fick arbeta enskilt med en text, sedan arbeta i par för att se om 

texten uppfattades på ett liknande sätt eller om eleverna hade uppfattat texten olika. Tillslut 

fick eleverna i grupp diskutera den lästa texten och dela med sig av sina tankar. 

Läsförståelsen tränades genom läsning, diskussioner och öppna frågor om texten. Resultatet 

visade att eleverna blev mer motiverade till läsning och fick en djupare läsförståelse. 

Liknande resultat framkom ur en annan studie från USA gjord av Keehn, Harmon & Shohos 

(2008). Denna studie visade att eleverna blev mer intresserade av att läsa böcker när de fick 

arbeta i grupp och de fick bättre självförtroende gällande sin läsförmåga än vad de tidigare 

hade haft. Studien påvisar att eleverna fick en bättre läsförmåga genom grupparbete. 

Undersökningen gick ut på att eleverna skulle få öva sin högläsning och ge varandra 

konstruktiv kritik i grupp, för att eleverna skulle bli bättre läsare och få en bättre läsförståelse. 

Metoden kallades för “Readers Theater” och gick ut på att spela teater av det man hade läst.  
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Även Casey (2008) genomförde en undersökning samma år också i USA, där eleverna blev 

indelade i grupper utefter vilken bok genre de var intresserade av att läsa. Undersökningens 

syfte var att se om indelningen av grupper påverkade elevernas skriv och läsutveckling. I 

resultatet belystes att eleverna blev mer intresserade av att läsa böcker samt att de fick en 

djupare förståelse av böckerna de läst då de resonerade kring dem tillsammans. 

 

Forskarna Fletcher, Grimley, Greenwood & Parkhill (2012) från Nya Zeeland lägger fokus på 

att det är läraren som bör anpassa sin undervisning så att eleverna kan samspela med 

varandra. I denna undersökning konstruerade läraren olika diskussionsgrupper tillsammans 

med andra lärare och elever från andra skolor, där eleverna förde debatten om texter samt 

diskussion kring de frågor eleverna hade om texten. Undersökningen resulterade i att lärarens 

val av undervisningsmetoder visade sig vara viktiga för att eleverna ska få en ökad 

läsförmåga. 

 

I detta avsnitt har det presenterats positiva aspekter med läsförståelse i sociala samspel vilka 

bland annat bidrog till att eleverna tränade samtalsförmågan, reflektionsförmågan, och 

visualiseringsförmågan, vilket i sin tur bidrog till ökad läsförståelse. 

 

2.2 Negativa aspekter med läsförståelse i sociala samspel 

Nedanstående forskare anser å andra sidan att elever inte tränar sin läsförståelse när de 

arbetar med läsförståelse i sociala samspel. Det handlar först och främst om att alla elever är 

olika och att en del elever behöver särskild stöttning från en vuxen pedagog. Persson (2013) 

menar att elever inte alltid passar in i den grupp de blir placerade i och då kan de negativa 

effekterna bli att eleven drar sig undan och blir utanför gruppen. Han menar också att om 

skolan ändrar gruppkonstellationer kan det bli negativt för eleverna och för deras självbild 

vilket i sin tur leder till sämre prestationer. Liknande resultat visar Tufvesson (2007) som 

anser att elever med ADHD och autism behöver extra stöd, det är dock inte bara 

pedagogernas stöd som spelar stor roll för dessa elever, utan även miljön i klassrummet. 

Grupparbete är inte optimalt för dessa elever då bakgrundsljud och fler personer som rör sig 

och samverkar är störande och kan få eleverna att tappa koncentrationsförmågan. Två andra 

forskare som anser att det är miljön som spelar stor roll för hur elever skall utveckla sin 

kunskap, är Danielsson & Lijleroth (1996) som påtalar vikten av en miljö som bygger 

trygghet, erfarenheter och kontakt för elever och specifikt elever med särskilda behov. De 

anser också att ett fungerande samarbete först fungerar när grupperna arbetat tillsammans en 

längre tid och individerna har intagit olika roller där trygghet och struktur florerar i gruppen, 

enligt Danielsson & Lijleroth. Författarna fortsätter med att benämna att om grupperna 

omfördelas kan dessa mönster rubbas och tryggheten kan försvinna då eleverna hela tiden 

måste börja om på nytt. I skolan är det ofta ombytta grupper och ombyte av platser i 

klassrummet vilket kan anses som negativt för elevers studiero och kunskapsinlärning. Även 

Ahlberg (2015) påtalar vikten av studiero för ett framgångsrikt lärande och menar att det då 

behövs tänkas på att elever är egna individer och att studiero och lärande inte innebär samma 

sak för alla.   
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Gannerud & Rönnerman (2007) menar att lärares största motståndare är tiden. Tiden spelar 

en stor roll i en lärares arbete och lärare upplever att tiden inte räcker till för att de ska hinna 

ge alla elever den individuella tiden de behöver. De anser också att arbete i mindre grupper är 

tidskrävande och därför saknas detta ofta moment i undervisningen. Aili (2008) anser också 

att lärare är beroende av tid och att deras tid ofta går åt till annat än undervisning och 

bedömning. Westlund (2016) hävdar att läsförståelse är en tidskrävande process då läraren 

behöver tid för att reflektera över planering och bedömning av momentet.  

 

Sammanfattningsvis diskuterades grupper och gruppkonstellationer då olikheter mellan 

individer är ett faktum och att grupparbete inte gynnar allas läsförståelseutveckling enligt 

Tufvesson (2007) och Persson (2013). Miljön diskuterades och belyses som en påverkande 

faktor för läsförståelse i sociala samspel och det presenterades att det är viktigt för många 

individer att få studiero. Danielsson & Lijleroth (1996), Ahlberg (2015) och Tufvesson 

(2007). De framkom även att lärare anser att tiden spelar en stor roll för läsförståelseträning i 

sociala samspel enligt Gannerud & Rönnerman (2007), Aili (Lärarförbundet, 2008) och 

Westlund (2016)  
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3. Teori 

Detta kapitel innefattar en kort beskrivning av studiens teoretiska grund och dess ontologiska 

synsätt som är socialkonstruktionismens. Kapitlet innefattar även en förklaring studiens tre 

centrala begrepp vilka är läsförståelse, sociala samspel och läsförståelseträning i sociala 

samspel. 

 

3.1 Socialkonstruktionism 

I denna studie används det socialkonstruktionistiska perspektivet som ett ontologiskt synsätt. 

Det innebär att detta teoretiska perspektiv inte kommer att användas som analysverktyg utan 

enbart användas för att visa hur författarna till den föreliggande studien ser på begrepp som 

kunskap och verklighet.  

 

Ahlberg (2013) beskriver socialkonstruktionismen som en verklighet som skapas i sociala 

konstruktioner. Sociala konstruktioner formas av samhället och har sin grund i kultur, 

tradition, politiska beslut och ideologier. Hon menar att frågor ställs kring hur människor 

skapar sina identiteter och hur de förhåller sig till andra individer och menar att detta är en 

ytterst komplex verksamhet som hela tiden är föränderlig. En annan forskare vid namn Burr 

(2003) beskriver socialkonstruktionismen som hur individer förstår världen ur de historiska 

och de kulturella sammanhang vi befinner oss i. Hon menar att kunskap är sammanlänkat ur 

en social aspekt och påpekar att ur dessa sociala kontexter alstras kunskap. I 

socialkonstruktionismen har språket en stor betydelse för hur kunskap förmedlas. Inom detta 

synsätt är språk och tanke sammanlänkat och därför av stor vikt därför att individer behöver 

kunna uttrycka sig då språket är det som kan sätta ord på våra erfarenheter och på så vis 

skapa mening. Burr menar vidare att individer som samspelar med varandra konstruerar sin 

egen verklighet och att det inte finns en objektiv sanning av verkligheten utan verkligheten 

skapas ur individens egen erfarenhet och ur den även språket. 

 

3.2 Centrala begrepp  

I denna studie används tre begrepp kontinuerligt, läsförståelse som är ett begrepp som 

frekvent florerar i lärares vardag samt i denna studie. Sociala samspel som är ett teoretiskt 

och ett brett begrepp. Det tredje begreppet är en egen definition av läsförståelseträning i 

sociala samspel. Författarna av denna studie beskriver nedan hur begreppen valts att tolkas 

och användas genom tidigare forskning. 

  

3.3 Läsförståelse 

Westlund (2009) menar att läsaren och texten integrerar med varandra på olika sätt, vilket 

innebär att läsaren kan läsa mellan raderna och därmed besitter läsförståelse. Allard, 

Rudqvist & Sundblad (2001) anser att läsförståelse är baserat på två moment, där det första är 

avläsning av texter, vilket innebär läsprocessen, och där det andra momentet kallas 

bearbetning av texten, det vill säga hur elever tänker kring vad de har läst. Dessa två moment 

är bundna till varandra för att läsförståelse ska bildas. Detta menar även Grøver Akrust & 
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Rydland (2008) samt att eleverna skapar läsförståelse genom att de får en relation till den text 

de läst. 

 

3.4 Sociala samspel 

Phillip & Soltis (2014) beskriver begreppet som att individer lär tillsammans i en social miljö 

genom ett utbyte av kunskaper och språk. De menar att eleverna inte får kunskap genom att 

isolera sig ifrån andra. Säljö (2014) hävdar också att det är genom kommunikation i grupp 

som ny kunskap bildas. Därav används begreppet sociala samspel som ett utbyte av kunskap 

och samspel i en social kontext vilket också kan kopplas till begreppet interaktion. I denna 

studie har det valts att enbart använda begreppet sociala samspel då betydelsen är densamma 

som för interaktion. 

 

3.5 Läsförståelseträning i sociala samspel  

De två ovanstående begreppen har i denna studie valts att sammansättas till ett centralt 

begrepp som betyder att elever får träna sin läsförståelse genom att diskutera och samtala om 

det lästa tillsammans med andra elever. Detta begrepp är även det begrepp som lärare och 

elever uttrycker sina uppfattningar om i intervjuerna som gjorts.  
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4. Metod  

I metodkapitlet beskrivs tillvägagångssättet för denna kvalitativa undersökning. 

Insamlingsmetoden till det empiriska materialet som använts i detta arbete är insamling av 

semistrukturerade intervjuer med lärare och semistrukturerade gruppintervjuer med elever. I 

kapitlet redovisas processen gällande vetenskaplig ansats, databassökningar, insamling av 

empirisk data, urval och avgränsningar, forskningsetiska aspekter och analysmetod. Metoden 

kommer skrivas fram så tydligt som möjligt för att öka transparensen i texten. 

 

4.1 Vetenskaplig ansats 

Svensson (2015) beskriver att ett perspektiv bestämmer ur vilken synvinkel ett fenomen skall 

betraktas. I denna studie har det valts att använda en fenomenografisk ansats för att kunna 

analysera det insamlade materialet. Denna kvalitativa studie är byggd på en vetenskaplig 

ansats som kallas fenomenografisk ansats då forskningsfrågorna fokuserar på elever och 

lärares uppfattningar om att träna läsförståelse i sociala samspel. Kihlström (2007) beskriver 

huvudsyftet med en fenomenografisk forskningsansats med att säga att människor uppfattar 

olika perspektiv av verkligheten. Som i denna studie ses ur ett socialkonstruktionistiskt 

synsätt. En fenomenografisk forskningsansats innebär således att undersöka hur någonting 

uppfattas att vara i jämförelse med vad det är, samt att variationer i uppfattningarna eftersöks. 

Vilket i denna studie är när elever och lärare beskriver hur de uppfattar begreppet 

läsförståelseträning i sociala samspel. Kihlström menar vidare att ansatsen går ut på att 

kategorisera utsagor om människors tankar, inte att utse rätt eller fel samt individers varierade 

uppfattningar av fenomen.  

 

Den fenomenografiska ansatsen är en bland många vetenskapliga ansatser som är möjliga att 

använda vid en kvalitativ undersökning. Denna ansats valdes eftersom undersökningen 

utforskar elever och lärares varierande uppfattningar om att arbeta med läsförståelseträning i 

sociala samspel. I denna studie läggs det stor vikt vid att undersöka elevers utsagor gällande 

läsförståelseträning i sociala samspel. Stor vikt läggs också vid lärares uppfattningar om 

fördelar och nackdelar med att arbeta med läsförståelse i sociala samspel, därför valdes en 

fenomenografisk ansats. Kihlström (2007) menar att det ofta finns olika uppfattningar om ett 

fenomen och att uppfattningarna sällan är identiska med varandra. Det kan alltså vara svårt 

att analysera de olika individernas uppfattningar och för forskaren kan det vara problematiskt 

att förhålla sig objektivt till sin egen uppfattning om fenomenet. Kihlström (2007) menar 

dock att den fenomenografiska ansatsen är en förmånlig ansats att använda då kunskapen blir 

fördjupad i hur individer faktiskt uppfattar ett fenomen.  

 

4.2 Datasökningar  

Bryman (2011) anser att forskarens studie skall kunna följas på ett enkelt sätt för att 

transparensen i studien skall synliggöras för läsaren. Därav följer arbetsgången 

datasökningarna i kronologisk ordning.  
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Urvalet av artiklar som inkluderades i studien berörde läsförståelse i allmänhet och 

läsförståelse i ett socialt samspel i synnerhet. Eftersom författarna tidigare genomfört en 

litteraturstudie gjord inom liknande område kunde tre källor återanvändas till föreliggande 

studie. Bryman (2011) framhåller att litteraturen bör vara relevant och innehålla samma fokus 

som studien skall belysa och därav fick nya sökningar göras i databasen ERIC. Kihlström 

(2007) menar att sökningar i databaser kan ge nya kunskaper inom det sökta området. Genom 

sökningarna hittades åtta nya relevanta artiklar för studiens syfte och frågeställning. För att 

veta om artiklarna var tillförlitliga valdes inklusionskriteriet Peer-reviewed samt lästes alla 

artiklar ett flertal gånger för att avgöra dess relevans för studien. Eriksson Barajas, Forsberg 

& Wengström (2013) menar att begreppet Peer-reviewed betyder att artikeln är kritiskt 

granskad och vetenskaplig. Annan litteratur som inkluderades i studien valdes ur tidigare 

samt aktuell kurslitteratur.  

 

Studiens problemområde grundades i vad tidigare forskning, internationella undersökningar 

samt kurslitteratur hävdade om läsförståelseträning i sociala samspel vilket kan ses ur både 

negativa och positiva aspekter. (Se punkt 2.2 och 2.3) Kihlström (2007) menar att forskare 

bör förhålla sig objektiva till tidigare forskning om problemområdet.  

 

4.3 Urval och avgränsningar  

Två skolor valdes till studien och varför valet hamnade på dessa skolor var för att ett 

utvecklingsarbete hade bedrivits på skolorna av författarna till föreliggande studie och 

kontakter hade därmed redan knutits med de verksamma individerna vilket Eriksson-

Zetterquist & Ahrne (2015) beskriver som en förutsättning för att få tillgång till en intervju.  

 

Eleverna och lärarna blev först tillfrågade om de ville medverka i denna intervjustudie. Innan 

undersökningen genomfördes gjordes ett slumpmässigt urval genom att elevers namn drogs 

ur en skål och de namn som drogs fick vara de individer som fick erbjudande om att 

medverka i undersökningen. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) menar att detta urval är ett 

säkrare val för att inte resultatet ska vara manipulerat. De kallar processen för ett 

tvåstegsurval, då en samhällsvetenskaplig frågeställning innebär att se förhållande i 

organisationer, vilket stämde för studiens syfte som var att undersöka hur elever och lärare 

uppfattar läsförståelseträning i sociala samspel.  

 

4.4 Forskningsetiska aspekter 

De etiska aspekterna som författarna till föreliggande studie tog hänsyn till är de som 

Vetenskapsrådet (2002) presenterar som samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtyckeskravet innebar att eleverna och lärarna 

gav sitt samtycke för att delta i denna undersökning. Informationskravet innefattade att 

deltagarna fick ta del av informationen om att en undersökning skulle göras och vad den 

skulle användas till. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom ett brev som deltagarna fick ta 

del av, där det framgick att alla deltagare och skolor kom att anonymiseras genom att tilldelas 

fiktiva namn, pojknamn respektive flicknamn behöver inte betyda att det var så verkligheten 

såg ut och efter detta har intervjuerna transkriberats. Det sista kravet var nyttjandekravet där 
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det stod i brevet att materialet skulle användas enbart i forskning och att det skulle publiceras. 

Björkdahl Ordell (2007) antyder att det är forskarens ansvar att individens integritet och 

konfidentialitet bevaras. 

 

4.5 Insamling av empirisk data  

Kihlström (2007) anser att lärande uppfattas olika beroende på vilka erfarenheter individerna 

besitter. Därför har den föreliggande studien använt intervjuer som insamlingsmetod. Även 

Bjørndal (2005) menar att intervjuer ger en möjlighet att reda ut hur en respondent ser på ett 

visst fenomen, han menar också att intervjuer är en bra strategi att använda för att kunna sätta 

sig in i en annan individs upplevelser och tankar. Frågorna var riktade till de som har 

erfarenhet inom fenomenet vilket bidrar till hög trovärdighet för studien. Kihlström (2007) 

hävdar att elever och lärare som har erfarenhet inom fenomenet med fördel väljs ut till 

undersökningen 

 

I denna undersökning gjordes kvalitativa semistrukturerade intervjuer med femton elever i 

åldrarna tio till tolv och sex lärare. Elevintervjuerna skedde i grupper om tre elever per grupp 

medan lärarna intervjuades enskilt. Davidsson (2007) menar att gruppintervjuer effektiviserar 

diskussioner kring ett fenomen vilket var anledningen till gruppintervjuerna i studien. Hon 

menar att fokusgruppsdiskussioner är effektivt vid sökandet efter åsikter attityder och idéer 

och menar även att det kan anses problematiskt med tre personer som intervjuas samtidigt då 

det kan förekomma åsiktsskillnader och utanförskap i samtalet på grund av detta. 

 

Varför det valdes att använda semistrukturerade intervjuer var för att undersökningen 

handlade om att få en uppfattning om hur lärare och elever uppfattade läsförståelseträning i 

sociala samspel genom en dialog där frågor formulerats men plats för följdfrågor fanns. 

Författarna hade några specifika frågor som de deltagande skulle besvara, samtidigt som 

samtalet skulle vara avslappnat och ha formen av en dialog med öppna frågor. Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) anser att kvalitativa intervjustudier kan innehålla olika många 

fasta frågor och öppna frågor går att kompletteras med och även ordningen på frågor kan 

variera. De hävdar att fördelen med denna typ av intervju är att frågorna kan anpassas efter 

situationen. 

 

Intervjumetoden har även valts att kallas fenomenografisk då frågorna var utformade för att 

få reda på hur elever och lärare uppfattar fenomenet läsförståelseträning i sociala samspel. 

Kihlström (2007) hävdar att fenomenografiska intervjuer bör likna en dialog och inte ha för 

många färdiga frågor. Frågorna i intervjuerna var dels slutna frågor men också öppna frågor 

som utgick från respondentens svar och tankar, detta för att dialogen skulle vara som ett 

samtal. Frågorna ställs inte heller i en viss, förutbestämd ordning. Intervjufrågorna grundas i 

studiens syfte och frågeställning som utgår ifrån studiens problemområde. Kihlström menar 

att man måste ha ett klart syfte innan undersökningsfrågor konstrueras. Hon menar också att 

intervjuaren bör förhålla sig objektiv och enbart fokusera på deltagaren och dess svar. Vilket 

också försökte eftersträvas i intervjuerna till föreliggande studie.  
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I denna studie låg fokus på elevers och lärares uppfattningar av läsförståelse i sociala 

samspel. Varför just dessa individer valdes var för att de har erfarenheter av fenomenet. 

Kihlström (2007) anser att vid kvalitativa intervjuer skall individerna i sammanhanget ha 

erfarenheter och kännedom om det berörda ämnet. Hon menar att svaret blir mer tillförlitligt, 

då intervjupersonerna inte uttrycker sin egen åsikt eller synpunkt utan baserar det också på 

erfarenhet.  

 

Förberedelserna inför intervjuerna innebar att två stycken surfplattor och mobiltelefoner togs 

med för att samla in empirisk data. Kihlström (2007) påtalar att ljudinspelningar är att föredra 

vid intervjuer eftersom ingenting av konversationen utesluts. Hon menar vidare att 

intervjuaren då kan höra brister såsom ledande frågor eller betoningar som kan påverka 

respondenten. Eftersom det medtagits inspelningsmaterial kunde författarna till den 

föreliggande studien lyssna på konversationerna om och om igen och finna brister och 

likheter och skillnader i samtalen samt få syn på om intervjuarna påverkat respondenternas 

svar. 

 

En annan förberedelse inför intervjun var att ett tyst tomt klassrum bokats för att 

ljudupptagningen skulle bli av bästa kvalité. Kihlström (2007) menar att intervjuerna skall 

ske på en lugn och avskild plats. De berörda personerna placerades kring ett bord för att 

ljudupptagningen skulle bli så bra som möjligt samt att samtalet skulle kännas naturligt. 

Kihlström poängterar vikten av att inte ha ögonkontakt som kan kännas onaturlig, vilket 

skulle kunna vara om intervjuaren tittar för länge, för mycket eller för lite på respondentens 

ögon. Ericsson-Zetterquist & Ahrne (2015) menar att intervjuaren ska försöka smälta in i 

närvaron och skapar en sorts likhetskänsla och kan då öppna upp för en mer avslappnad 

intervju där frågorna och svaren kan komma mer naturligt än om intervjuaren och 

respondenten inte känner till varandra. Bjørndal (2005) hävdar att om det finns en bekantskap 

mellan intervjuaren och individen behövs inte lika mycket bakgrundsfakta, utan det blir ett 

ofta ett naturlig och avslappnat samtal.  

 

4.6 Analysmetod och databearbetning 

I denna studie var det första steget att skriftligt transkribera intervjuerna vilket Dovemark 

(2007) menar är en skriftlig överföring av en muntlig kommunikation. Därefter läste 

materialet ett antal gånger och författarna till den föreliggande studien bekantade sig med 

materialet för att koppla frågeställningarna till de kommande kategorierna. Fejes & 

Thornberg (2009) nämner att starten av ett fenomenografisk analysarbete är bearbetning av 

det transkriberade materialet genom att läsa det om och om igen. Fejes & Thornberg (2009) 

menar att Steg nummer två kallas kondensation vilket innebär att forskarna bör försöka 

urskilja det mest signifikanta uttalandena i sina texter genom att markera stycken i de 

transkriberade intervjuerna. Genom att analysera materialet med färgkodningar menar Fejes 

& Thornberg att det finns grund för jämförelser. Färgmarkeringar gjordes för att urskilja 

teman och senare kategorier ur transkriberingarna som hade lästs ett flertal gånger.  
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Steg nummer tre i Fejes & Thornbergs (2009) fenomenografiska analysmodell kallas 

jämförelse och i steget skall likheter och skillnader urskiljas. Likheter och skillnader har 

färgmarkerats i den föreliggande studiens bilagor (se bilaga 2 & 3). I steg nummer fyra skall 

det urskiljda materialet grupperas vilket innebär som Fejes & Thornberg (2009) menar, att 

svaren i det insamlade materialet skall relateras till varandra. I denna studie har de 

färgmarkerade styckena relaterats till varandra genom dess innebörd och på så sätt har teman 

skapats som senare låg till grund för studiens fyra kategorier: Kunskapsutbyte i ett socialt 

samspel, brister i gruppkonstellationer, brist på tid och resurstillgång och miljöns påverkan 

på läsförståelsen. Precis som Fejes & Thornberg beskriver kan vägen till kategoriseringen ha 

olika ingångar. Då de fyra kategorierna i denna studie både innefattar likheter och skillnader 

kunde de ändå hamna i samma kategori eftersom likheter och skillnader kunde relateras till 

varandra. Studiens forskningsfrågor och syfte innefattar både fördelar och nackdelar eftersom 

den har en fenomenografisk ansats.  

 

Det femte steget innebar att kategorierna skulle artikuleras vilket Fejes & Thornberg (2009) 

menar innebär att kategoriernas mest kärnfulla innehåll skall frambringas. När det kärnfulla 

togs fram valdes det även att namnge kategorierna vilket var steg sex. I denna studie 

sammanknöts det ena temat ”elevers förståelse” med det andra temat “elevers 

kunskapsutbyte” och bildade kategorin kunskapsutbyte i sociala samspel där både elever och 

lärare hade liknande uppfattningar kring fenomenet. Den andra kategorin skapades genom de 

två teman som kallades för “talutrymme” och “ingen åsikt framkommer” kategorin fick 

namnet, brister i gruppkonstellationer. Även denna kategori sammanfattade hur både elever 

och lärare uppfattade gruppkonstellationer.  

 

Den tredje kategorin utgick från teman som kallades “tidskrävande arbete”, “resursbrister” 

och “bedömning av kunskaper” och dessa skapade kategorin brist på tid och resurstillgång. 

Denna kategori sammanfattade endast lärares uppfattningar eftersom eleverna inte uttryckte 

tankar kring detta. Det fjärde och sista temat belyste elevers tankar kring miljöns påverkan i 

sociala samspel och bildade kategorin miljöns påverkan på läsförståelsen, vilket innefattade 

elevers erfarenheter av ljudnivå och platspåverkan för läsförståelsen. (Se bilaga 2 & 3)  

 

Fejes & Thornberg (2009) belyser det sjunde steget som en sorts jämförelse av kategorier för 

att få syn på om kategorierna möjligtvis kan platsa i fler än en kategori. Steget kallas 

kontrastiv fas. I denna studie ansågs det inte att kategorierna gick att kombineras med 

varandra eftersom teman redan komprimerats och skapat tydliga kategorier. Fejes & 

Thornberg (2009) benämner det som att varje kategori ska vara egenartad, och de kallar dessa 

egenartade kategorier för utfallsrum.  

 

I denna studie har en induktiv ansats använts då författarna dragit slutsatser utifrån det 

insamlade empiriska materialet. Svensson (2015) menar att en induktivansats innebär att 

kategorier utses utefter det insamlade materialet och har inte någon förbestämd utgångspunkt. 

De slutliga kategorierna har inte på förhand varit en förväntad formulerad hypotes utan den 
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växte snarare fram ur jämförelser av elever och lärares uppfattningar av ett fenomen vilket 

lett till studiens kategorier.   

 

4.7 Tillförlitlighet  

Tillförlitligheten i urvalet är hög då det var ett slumpmässigt urval av elever. Tillfrågade var 

alla svensklärare i årskurs 4-6, dock ställde endast ett fåtal av dem upp på intervjuerna vilket 

begränsade urvalet något, men det anses inte påverka tillförlitligheten i svaren och mättnad i 

svaren på forskningsfrågorna uppfylldes. Kihlström (2007) belyser att antalet individer i en 

intervjustudie inte bestäms på förhand, utan bestäms av en så kallad mättnadskänsla vilken 

innefattar när svaren från respondenterna upprepar sig och inte bidrar med någonting nytt. 

Vilket det också gjorde i den föreliggande studien både från elever och lärare. Ahrne & 

Svensson (2015) menar också att säkerheten i resultatet ökar ju fler individer som deltar då 

svaren blir oberoende av vad en enskild individ tycker i frågan. De menar att sex till åtta 

personer kan vara tillräckligt. Vilket stämmer överens med föreliggande studie.  
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5. Resultat 

Nedan presenteras de fyra kategorierna som framkommit ur analysen. De två första 

kategorierna innefattar både lärare och elevers uppfattningar, dessa benämns som 

Kunskapsutbyte i sociala samspel och brister i gruppkonstellationer. Det framkom även en 

kategori som endast eleverna belyst. Denna kategori benämns som, Miljöns påverkan på 

läsförståelsen. Den fjärde och sista kategorin berörde endast lärare och har fått namnet Brist 

på tid och resurstillgång. Nedan kommer de fyra kategorierna förklaras och citat kommer 

belysas. För att få en bredare syn på hur intervjuerna gick till se bilaga 2. Här har endast delar 

av intervjun valts ut för att synliggöra de olika kategorierna. I citaten nedan benämns 

författarna till den föreliggande studien som lärarstudenter.   

 

5.1 Kunskapsutbyte i sociala samspel 

Den här kategorin beskriver lärares och elevers uppfattningar om vilka fördelar som ses med 

läsförståelseträning i sociala samspel. Slutligen sammanfattas avsnittet med en kort 

redogörelse om de gemensamma uppfattningarna som både lärare och elever har. Nedan ses 

två lärarexempel och därefter två elevexempel som sammanfattar kategorin. 

 

Samtliga lärare menar att fördelarna med läsförståelse i sociala samspel utvecklar elevernas 

läsförståelse och att de lär av varandra då de samtalar om det lästa. Lärarna anser att eleverna 

delger varandra nya kunskaper om de lästa eftersom texter kan uppfattas olika och eleverna 

kan ha kommit olika långt i sin läsning och kan därför hjälpas åt att förstå och tolka texten. 

Nedan beskriver en respondent sin syn på fördelarna med läsförståelseträning i sociala 

samspel.  

 

Exempel ett: 

“Lärarstudent- Vilka fördelar ser du med textsamtal? 

 Lejla-Fördelarna med textsamtal är att du får en direkt och tydlig bild av barnens förståelse och att 

eleverna lär sig av varandra när de samtalar tillsammans.“ 

 

Läraren beskriver läsförståelseträning i sociala samspel som ett underlättande verktyg för att 

tillägna sig läsförståelse genom att samspela med sina klasskamrater. Hon menar också att 

metoden underlättar för henne att få syn på elevernas förståelse av innehållet i det lästa och 

därmed få syn på vad eleverna behöver utveckla och vart de befinner sig i sin läsförståelse. 

Hon menar att eleverna lär av varandra i det sociala samspelet och de drar också nytta av 

varandras lika och olika tolkningar av texten när de får samtala om det lästa och kan därmed 

också lära av varandra genom det. 

 

Exempel två:  

“Lärarstudent- Vilka fördelar ser du med textsamtal? 

Hans- De fördelar jag ser med textsamtal är att eleverna delger varandra den läsförståelse de tillägnat 

sig. Eleverna kan ha olika uppfattningar och tolkningar på texter och kan därför samtala med 

varandra om deras olika uppfattningar och varför de har olika uppfattningar.” 
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En lärare menade att eleverna får delge varandra kunskaper om varför de har olika 

uppfattningar om ett fenomen, vilket kan bero på elevernas olika bakgrunder eller 

erfarenheter av fenomenet. Detta utvecklar elevernas kunskaper då de får samtala och öva på 

att få förståelse för varandras uppfattningar.  

 

Alla fem elevgrupper anser att de tränar läsförståelsen när de samtalar om det lästa i sociala 

samspel med andra. Nedan följer två dialoger.  

  

Exempel tre: 

Lärarstudent-Vad tycker du om att prata om böcker eller texter i grupp? 

“Per- Man ser hur mycket man har förstått av boken 

Fabian-Man ser om man har missat något om någon annan i gruppen berättar det.  

Lärarstudent-Finns det någonting som du tycker är svårt när ni pratar om texter? 

Per- Vi kanske har förstått budskapet i boken på olika sätt och då ska man prata om vem som har rätt.  

Lärarstudent-Vad kan man göra då? Kan båda ha rätt? 

Alla: Ja. 

Lärarstudent-Vad lär du dig av andra när ni pratar om texter tillsammans? 

Fabian- Vi lär oss mer om boken och vad den handlar om. 

Jill- Och man lär sig att prata i grupp. 

Lärarstudent-Får man läsförståelse då? 

Per- Ja din läsförståelse kan bli bättre om man pratar tillsammans.” 

 

I dialogen ovan pratar eleverna om hur de utvecklar läsförståelse när de tillsammans får prata 

om de lästa. En elev menar att de kan komplettera varandra om någon elev skulle ha missat 

något viktigt i boken. De pratar också om hur det finns ett rätt budskap med texten eller om 

boken kan ha upplevts på olika sätt. Vilket gör att eleverna kan lära av varandra och delge 

sina erfarenheter när de får samtala i sociala samspel. En elev pratar om att de lär sig att prata 

i grupp och den andra eleven påtalar då att läsförståelsen blir bättre när alla får prata om 

texten tillsammans. Alla eleverna i gruppen är överens om att läsförståelsen blir bättre om de 

får diskutera de lästa med varandra, då de kan hjälpas åt eller komplettera varandras 

uppfattningar.   

 

Exempel fyra: 

“Lärarstudent-Vad tycker du om att prata om böcker eller texter i grupp? 

Hugo- Det är ganska roligt, för man får prata med varandra. 

Harry- Man får se vad andra tycker om boken. 

Sam- Jag lär mig bäst i grupp för då kan man samarbeta, alla kan hjälpas åt och hitta svaret 

snabbare.” 

 

I ovanstående dialog beskriver även de här eleverna det positiva med att få samtala i sociala 

samspel, då eleverna kan få en uppfattning om hur de andra eleverna uppfattat boken eller 

texten. De pekar också på samarbetet som eleverna får utveckla när de arbetar tillsammans 

och att hastigheten i arbetet kan öka ju fler det är som hjälper till.  

 

Samtliga deltagande lärare och elever ser fördelar med att arbeta med läsförståelseträning i 

sociala samspel. Det som de båda parterna nämner är förmågan att lära av varandra då texter 
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kan ha uppfattats på olika sätt och att eleverna är en hjälpande hand till varandra. De båda 

parterna belyser också att erfarenheter, tidigare kunskap och bakgrund kan komma till 

användning när eleverna får samtala i sociala samspel och att en eller flera förståelser för 

fenomenet kan bildas.  

 

5.2 Brister i gruppkonstellationer 

Denna kategori innefattar elevers och lärares uppfattningar om gruppkonstellationer. Nedan 

kommer två dialoger från lärare samt två dialoger från elevgrupper att presenteras. I slutet av 

avsnittet kommer det att sammanfattas vad de båda parterna har för gemensamma 

uppfattningar om gruppkonstellationer när elever får träna läsförståelse i sociala samspel.    

 

Fyra av sex lärare har samma uppfattningar om fenomenet läsförståelseträning i sociala 

samspel och vilka brister det kan finnas i gruppkonstellationer. 

 

Exempel ett:  

“Lärarstudent-Ser du några andra nackdelar med textsamtal? 

Lejla- Dessutom är det lätt för de som saknar drivet eller har svårigheter att hänga på de som driver 

samtalet.” 

 

Läraren ovan anser att de elever som inte själva har förmågan eller viljan att tala inför andra 

eller inte vågar stå för sin ståndpunkt ofta hänger med de elever som talar om vad de tycker 

och tänker om texten. Hon menar att elever ofta anser att de måste vara överens om ett rätt 

svar och då håller de mindre drivna elever ofta med de drivande eleverna om de svaren dem 

givit för att slippa ta ställning. 

 

Exempel två: 

”Lärarstudent-Ser du några andra nackdelar med textsamtal? 

Sofia - Nackdelar är att det är svårt att få alla att komma till tals, det är också lätt att man tar någon 

annans svar och säger att man tänkte likadant, det är ibland svårt att organisera.” 

 

Även denna läraren hävdar att talutrymmet kan bli olikt fördelat och att elever väljer att hålla 

med de driva eleverna eller att de inte säger någonting alls, hon pratar också om 

problematiken av att organisera optimala grupper.  

 

Tre av fem elevgrupper påpekar brister i gruppkonstellationer, en brist de nämner är allas 

deltagande och elevers mod att våga prata i sociala samspel. 

 

Exempel tre:  

“Lärarstudent- Finns det något som är svårt att prata om när ni pratar i grupp? 

Greta- Att få alla delaktiga, det är lätt att säga att man inte vet. Det är ofta samma person som svarar 

hela tiden.  

Theodor- Fem personer max i en grupp. Alla kanske inte vågar säga om gruppen är för stor.  

Greta- Man svarar vet inte, och då vet men inte om de vet eller om de inte vet egentligen. Det kan 

också vara så att de vet men inte vågar berätta.” 
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Alla tre eleverna resonerar kring rollerna i en grupp, de anser att alla inte vågar komma till 

tals eller inte får komma till tals. De poängterar även vikten av att det är de drivande 

personerna som ofta pratar och dem som utgör det största talutrymmet. Eleverna nämner 

också gruppstorlekens påverkan på vad eller hur mycket alla vågar prata. Eleverna diskuterar 

även om att våga berätta vad man anser om texten eller om de elever som endast håller med 

för att de inte vågar säga vad de tycker och tänker om fenomenet.  

 

Exempel fyra: 

“Lärarstudent-Vad lär du dig av andra när ni pratar om texter? 

Ylva-  Det beror på om alla har läst boken, man kan ju ha läst olika långt och då kanske bara den som 

läst längst pratar och berättar vad den vet och de andra bara håller med.” 

 

En annan elev anser också att det kan vara problematiskt att alla ska få komma till tals och att 

det kan bero på hur långt eleven har läst i sin bok eller hur mycket av texten eleven har 

uppfattat som utgör hur stort talutrymme eleven tar i det sociala samspelet.  

 

Samtliga elever och lärare ser nackdelar med läsförståelseträning i sociala samspel då det kan 

uppstå brister i gruppkonstellationerna. Faktorer som de nämner är att alla elever inte får 

samma talutrymme, skillnader på elevers kunskap och förkunskap.  

 

5.3 Miljöns påverkan på läsförståelsen 

Denna kategori innefattar elevers uppfattningar av den fysiska miljön och arbetsmiljöns 

påverkan på läsförståelsen och utmynnade både i sociala samspel samt enskilt arbete. Fyra 

elevexempel kommer redovisas som sammanfattar alla elevgruppers uppfattningar om 

miljöns påverkan på läsförståelsen. I slutet av avsnittet sammanfattas elevernas uppfattningar.             

 

Exempel ett: 

“Lärarstudent- Hur får du bäst läsförståelse? 

Sara- Jag har bäst läsförståelse när vi har pratat om innehållet tillsammans. 

Theodor- Det är bra att ha pratat om innehållet tillsammans och svara på frågor och så men jag gillar 

att läsa själv först och ha studiero.” 

 

Eleverna pratar om hur de uppfattar sin egen läsförståelse när den är som bäst och här 

framkommer två svar. Det ena tyder på att resonera och diskutera kring innehållet i en miljö 

som kräver samspel med andra har betydelse, och det andra elevsvaret visar på liknande 

innehåll men också belyses eget arbete med läsning och studiero som en viktig aspekt för att 

kunna tillägna sig läsförståelse. Ytterligare ett exempel nedan belyser studiero som viktigt för 

läsförståelseutvecklingen. 

 

Exempel två: 

“Lärarstudent- När får du bäst läsförståelse? 

Mohammed- När gruppen får sitta i ett eget grupprum och prata med varandra när det inte är fler 

grupper är i samma rum. Det blir så högt ljud då.  

Tobias- Jag gillar att sitta hemma och läsa också, men i skolan med när det är lugnt.”  
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Här talar eleverna om att mindre rum påverkar läsförståelsen på så vis att det blir mindre 

höga ljud omkring dem. Är det en lugn rådande miljö omkring dem spelar det inte någon 

större roll om de får läsa hemma eller i skolan.  

 

Exempel tre: 

“Lärarstudent- När får ni bäst läsförståelse? 

Ylva- När jag sitter hemma och läser i min sköna soffa.   

Clara- Eller i något tyst rum på skolan.  

Tyra- När alla i klassen är tysta och lyssnar på när läraren läser.” 

 

Här belyser eleverna den lugna platsen som en faktor till läsförståelse. En lugn skön plats 

gynnar eleverna i denna grupps läsförståelse och när läraren får tillfälle att läsa högt i en lugn 

miljö i klassrummet. 

 

Exempel fyra: 

“Lärarstudent- När får ni bäst läsförståelse? 

Jill- Jag gillar att läsa när det är fint väder och man får sitta ute, men det får vi typ aldrig.  

Fabian- Jag läser bra när de andra pratar också eller ute eller inne, spelar inte någon roll. “ 

 

Eleven Jill beskriver att hon tycker om att läsa ute när det är fint väder, detta är en miljö som 

inte tidigare exempel visat. Hon beskriver också att tillgängligheten av att få sitta utomhus 

inte händer speciellt ofta. Den andra eleven beskriver att miljön inte spelar någon större roll 

för hur han ska tillägna sig läsförståelse. 

 

De fyra ovanstående citaten sammanfattar de fem elevgruppernas svar angående miljöns 

påverkan på läsförståelsen och ringar in studiero och en lugn miljö omkring dem som en 

bidragande faktor till läsförståelse.  

 

 

5.4 Brist på tid och resurstillgång 

Nedan behandlas fyra dialoger angående lärares uppfattningar om att träna läsförståelse i 

sociala samspel och vilka nackdelar det kan innebär för lärarens tid och resurs.  

 

Exempel ett: 

“Lärarstudent-Vad ser du för nackdelar med textsamtal? 

Ronny- Jo, nackdelarna jag ser med textsamtal är att man ofta är ensam lärare i klassrummet 

och det blir svårt att hinna med att lyssna och bedöma alla elever. “ 

 

Fem av sex lärare påtalar vikten av resurstillgången i klassrummet, då läraren ofta är ensam. I 

och med att läraren är ensam i klassrummet kan det vara svårt att hinna bedöma alla elever 

när de får diskutera de lästa i tillsammans. Vilket således kan leda till att lärare eventuellt 

väljer bort denna typen av situation då inte läraren räcket till. Lärarna belyser också tiden, 

vilket innebär att läraren missar att lyssna på alla elever eller inte studerar eleverna när de vid 

just den tidpunkten visar sin läsförståelse.  
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Exempel två: 

“Lärarstudent- Vilka nackdelar ser du med textsamtal? 

Hans-De nackdelar jag ser med textsamtal är att det är tidskrävande och svårare att bedöma 

elever när de arbetet i grupp. Det krävs nästan alltid en individuell uppgift att komplettera 

med.” 

 

Lärarna pratar även om individuella uppgifter som komplement till läsförståelseträning i 

sociala samspel, för att kunna bedöma alla elever. De menar också att det är svårt att hålla 

reda på vem som sagt vad när det enbart är en lärare som observerar och lyssnar på elevernas 

samtal.  

 

Exempel tre: 

“Lärarstudent- Kommer du på några nackdelar? 

Lejla -Nackdelarna är att det är tidskrävande och att för att få ut det mesta av det behövs det att 

man arbetar i mindre grupper vilket är svårt när man är ensam med en hel klass.”  

 

En av lärarna svarade att det är tidskrävande att arbeta som ensam resurs då hon skall få ut 

någonting av alla deltagande grupper ur klassen och hålla koll på gruppernas arbete samt hur 

de ligger till kunskapsmässigt. 

 

Exempel fyra: 

“Lärarstudent- Kommer du på några nackdelar? 

Ebba- (...) Samtal i grupp kan dessutom vara tidskrävande för mig som ensam resurs i 

klassrummet.” 

 

Även denna läraren anser att det är tidskrävande att träna läsförståelse i sociala samspel 

eftersom hon är ensam lärare i klassrummet. Alla lärarna har kommenterat att det krävs 

mycket arbete och engagemang och tid av lärarna för att kunna arbeta med läsförståelse i 

sociala samspel och att framförallt är tiden och avsaknad av resurser en bristvara. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel kommer studiens styrkor och svagheter, metodval, tillvägagångssätt, 

trovärdighet och tillförlitlighet och generaliseringsbarhet att diskuteras. I kapitlet finns också 

en resultatdiskussion där resultatet i den föreliggande studien kommer att diskuteras i 

förhållande till tidigare forskning, litteratur och läroplanen från 2011.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Valet av att använda intervju som metod kan ses både fördelaktigt och som en svaghet då 

Fangen (2005) menar att individerna i en intervju inte alltid lever som de lär vilket betyder att 

lärarna och eleverna i denna studie kanske inte angav vad de egentligen uppfattar med 

läsförståelseträning i sociala samspel. För att säkerställa ett mer tillförlitligt resultat skulle 

därför författarna till den föreliggande studien kunnat intervjuat eleverna enskilt, samt 

observerat lärare under undervisningstimmarna för att se om de använder sig av det de 

uppgav. För att besvara studiens syfte och frågeställning krävdes dock intervjuer vilket också 

var därför det valdes. En fråga i intervjun var svårtolkad vilket hade kunnat underlättas om en 

pilotstudie hade gjorts. Boréus (2015) menar att pilotstudier är att föredra för att inte frågorna 

i intervjun skall misstolkas eller missförstås och på så sätt leda till felaktiga svar.  

 

Under inspelningarna av intervjuerna uppstod det problem med de tekniska hjälpmedlen, de 

båda surfplattorna angav att de hade slut på minne. Därför fick mobiltelefoner användas till 

de sista intervjuerna för att samla in det empiriska materialet. Ericsson-Zetterquist & Ahrne 

(2015) menar att det är en fördel att ha provat ut tekniken innan intervjutillfället, då det 

annars lätt kan avbryta samtalet och upplevas som ett störande moment och viktigt innehåll i 

intervjun kan gås miste om. I enlighet med vad Ericsson-Zetterquist & Ahrne (2015) skriver 

om mobiltelefoner som inspelningsmaterial användes detta vid studiens intervjutillfällen. De 

nämner att mobiltelefoner med fördel kan användas vid intervjuer om det sker vid ett fåtal 

tillfällen, vilket räddade situationen i den föreliggande studien. I den föreliggande studien var 

det inga problem att urskilja vem som sagt vad då intervjuarna kände individerna väl. Dock 

menar Davidsson (2007) att det kan vara problematiskt att i analysarbetet urskilja vem som 

säger vad om inspelningen enbart har använts med hjälp av en bandspelare. Hon menar att 

videodokumentation kan vara att föredra då det går att se vem som pratar.  

 

Kategorierna hade kunnat kombineras på andra sätt, exempelvis, fördelar och nackdelar med 

läsförståelse i sociala samspel. Dock hade detta inte tydliggjort skillnaden på elever och 

lärares uppfattningar och erfarenheter och fler likadana kategorier hade bildats vilket ansågs 

överflödigt. Kategorier bör omprövas ett flertal gånger för att de tydligaste kategorierna skall 

framkomma vilket också stämmer överens med hur analysen i denna studie genomfördes.  

 

Fejes & Thornberg (2009) beskriver tillförlitlighet och trovärdighet, de menar att dessa två 

begrepp passar bättre till en kvalitativ forskning än en kvantitativ forskning. Begreppen 

förhåller sig till hur tillförlitliga och trovärdiga resultaten i studien är i förhållande till hur 

noggrann och systematisk forskaren har varit under studiens gång. I föreliggande studie har 
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arbetes planerats och genomförts noggrant genom att intervjuerna var styrda av ett par 

fokuserade frågor samt öppna följdfrågor. Alla deltagande individer fick samma frågor men 

de öppna följdfrågorna blev inte de likadana. Frågorna ställdes inte heller i exakt samma 

ordningsföljd, detta för att samtalet skulle vara en dialog. Eftersom att några frågor var 

fokuserade och förutbestämda kan detta ha påverkat elevernas svar då intervjuarna kan ha 

ställt ledande frågor eller värderande frågor. Något som anses kan ha påverkat elevernas svar 

var att eleverna blev intervjuade tre och tre, vilket kan ha gjort att eleverna samtyckt om 

varandras svar. Varför det valdes att dela in eleverna i grupper var för att eleverna skulle 

kunna diskutera med varandra samt för att tiden spelade en stor roll och då var det 

effektivaste sättet att gruppera eleverna. På grund av tidsbristen kan resultaten ha påverkats, 

då eleverna grupperades. Tillförlitligheten och trovärdigheten i studien kan därför 

ifrågasättas. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015) poängteras tillförlitligheten i studier med 

att det existerar vissa urvalsproblem i en kvalitativ studie och därför kan dessa resultat inte 

generaliseras utan gäller endast på de skolor med de lärare och elever som valts med i 

intervjuerna.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

 I detta avsnitt knyts de fyra kategorierna till syfte och frågor och diskuteras i förhållande till 

studiens teoretiska ramverk, tidigare forskning, styrdokument och litteratur. Syftet med den 

föreliggande studien är att undersöka och jämföra elevers och lärares uppfattningar om 

arbetet med läsförståelseträning i sociala samspel. Frågorna som besvaras genom 

kategorierna är: Hur uppfattar elever läsförståelseträning i sociala samspel? Vilka för och 

nackdelar uppfattar lärare att det finns med att eleverna får arbeta med läsförståelse i sociala 

samspel? 

 

I resultatet framkom det att samtliga lärare ansåg att träna läsförståelse i sociala samspel 

gynnar elevers läsförståelse då de får tala om det lästa tillsammans med andra, denna kategori 

benämndes, kunskapsutbyte i sociala samspel. Lärarna menar att när eleverna diskuterar det 

lästa med andra elever får de en bättre uppfattning om hur de andra har uppfattat och tolkat 

texten. De menar också att eleverna lär sig att det kan finnas olika uppfattningar om texter 

beroende på vilka erfarenheter eleverna har av olika fenomen, vilket i sin tur kan leda till 

större förståelse både för texten och för sina kamrater. Lärarna anser att eleverna delger 

varandra kunskaper och utbyter kunskaper med varandra när de tränar läsförståelse i sociala 

samspel. Likaså menar Säljö (2013) att elevers färdigheter och kunskaper utvecklas när de får 

arbeta i sociala samspel. Även Shih & Lee Reynolds (2015) studie visar liknande resultat som 

den föreliggande studiens, då de hävdar att eleverna blir mer engagerade i läsningen och 

arbetet med läsförståelse om de får diskutera texten med andra elever. Deras resultat visar 

också att genom att träna läsförståelse i sociala samspel ökar elever sin läsförståelse, eftersom 

de gynnas av att samtala med varandra. Även andra studier visar likheter med den 

föreliggande studien, då de hävdat att elevers läsförståelse gynnas av att de får diskutera och 

samtala med andra, det sociala samspelet ökar elevernas motivation till att läsa texter och 

eleverna får en förståelse för andras uppfattningar av en text. (Sagirlis (2015); Pittman & 
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Honchell (2014); Lucariello, Butler & Tines (2012); Bui & Fagan (2013); Keehn, Harmon & 

Shohos (2008); Casey (2008); Fletcher, Grimley, Greenwood & Parkhill (2012) 

 

Eleverna i den föreliggande studien hävdar likt lärarna att de får en ökad läsförståelse när de 

får lov att diskutera det lästa med andra. Även undersökningen PIRLS (Skolverket, 2012) 

visar att elever får öva sin samtalsförmåga, tolkningsförmåga när det tillsammans med andra 

elever får diskutera och tala om den text de har läst. I den föreliggande studiens resultat 

framgår det att eleverna anser att de tycker om att arbeta med läsförståelse i sociala samspel 

eftersom de kan hjälpas åt att finna svar i texten, de kan ha uppfattat texten på olika sätt och 

då kan de diskutera varför de har uppfattat texten olika. Enligt eleverna blir de en tillgång för 

varandra då de kan komplettera varandra, en del kanske inte har läst lika långt och andra kan 

ha läst längre vilket leder till samarbete och ett kunskapsutbyte. Det kan ses många likheter 

med vad både tidigare forskning visar och vad lärarna i denna studie hävdar om att träna 

läsförståelse i sociala samspel med vad eleverna själva har uttryckt. En tydlig likhet är att de 

alla ser fördelar med att träna läsförståelse muntligt och tillsammans med andra eftersom det 

kan finnas många olika uppfattningar om ett fenomen.  

 

Till skillnad från ovanstående menar Persson (2012) att det kan finnas nackdelar med att 

träna läsförståelse i sociala samspel eftersom alla elever är olika och då kan det konstrueras 

roller i gruppen som alla elever inte är bekväma med. Rollerna i gruppen kan leda till att 

eleverna blir passiva i diskussioner eller drar sig ur gruppen. Om gruppen inte fungerar bidrar 

den inte heller till någon ökad läsförståelse. Lgr11 (Skolverket, 2011) menar att skolan skall 

arbeta för att inkludera alla individer i undervisningen, dock passar arbete i sociala samspel 

inte alla elever. I den föreliggande studien framkom en kategori som belystes och 

problematiseras av både lärare och elever, brister i gruppkonstellationer. En del elever och 

lärare hävdade likt Persson att det finns de elever som inte vågar uttrycka en egen åsikt om en 

text eftersom hen inte vågar prata i gruppen. Eleverna och lärarna i denna studien påstod 

också att alla elever inte berättar hur de uppfattar texten utan de bara håller med de elever 

som tar stort talutrymme. Danielsson & Liljeroth (1996) menar också att grupper i skolans 

värld kontinuerligt görs om och varken elever eller lärare hinner bli bekväma med de grupper 

som finns. Eleverna hinner inte heller ta den roll de verkligen vill ha i gruppen och 

tryggheten i gruppen hinner inte skapas innan gruppen förändras.  

 

Tufvesson (2007) påpekar också att de elever som har en diagnos av 

koncentrationssvårigheter ofta har svårt för att uttrycka sig och samspela med andra elever. 

Tufvesson menar också att miljön för dessa barn är enormt viktigt då det lätt kan bli störda av 

andra elever som rör sig och bidrar till fler ljud eller bakgrundsljus. Danielsson & Liljeroth 

(1996) menar också att elever behöver en stabil grupp men framför allt en trygg miljö för att 

kunna arbeta i sociala samspel. Miljöns påverkan på läsförståelsen är den tredje kategorin 

som utgör en del av resultatet i den föreliggande studien. Denna kategorin innefattade hur 

stor roll eleverna ansåg att miljön hade när de skulle träna läsförståelse i sociala samspel. 

Miljön var inte någon framträdande faktor för lärarna utan detta resultat var endast elevers 

uppfattningar. Eleverna beskrev på vilka platser de ansåg sig få en ökad läsförståelse. Många 
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elever menade att de behövde befinna sig någonstans där det var tyst och lugnt, andra ansåg 

att de fick läsförståelse när de fick läsa hemma eller utomhus, en del elever beskrev också att 

det var när de läste själva som de fick den bästa läsförståelsen och andra hävdade att de fick 

bäst läsförståelse när de fick prata om de lästa med andra men då skulle miljön vara tyst, lugn 

och helst avskild från andra grupper. Ahlberg (2015) hävdar att studiero är en viktig aspekt 

när elevers kunskap och lärande ska utvecklas och det är då oerhört viktigt att fundera över 

att alla elever är olika individer och därav kan studiero uppfattar olikt och behövas utövas 

olikt. Det anses problematiskt att elever får träna läsförståelse i sociala samspel eftersom de 

stimuleras i olika miljöer. Hur ska lärare ta hänsyn till en grupp elever med olika 

uppfattningar om miljöns påverkan på hur läsförståelsen bäst utvecklas hos olika elever? 

Detta är en ytterst komplex fråga och får anses variera från fall till fall. Lgr 11 (Skolverket, 

2011) nämner att miljön i skolan skall bidra till en levande social gemenskap som skall 

inbringa trygghet och vilja och lust att lära hos eleverna. Detta kan också vara en av 

anledningarna till att lärarna i denna studie ansåg att det var tidskrävande att låta elever arbeta 

med läsförståelse i sociala samspel, detta utgör den fjärde kategorin som innefattade brist på 

tid och resurstillgång. 

 

Flertalet av lärare som intervjuades för studien nämnde att grupparbete kan skapa stress då 

det är ont om tid och svårt att se och höra alla elevers prestationer, vilket är viktigt då 

bedömning på olika plan berör skolans vardag. Jönsson (2011) menar att bedömning är en 

tidskrävande process, framförallt när nya arbetssätt skall presenteras och eleverna skall 

involveras i kamratbedömning och formativ bedömning. Överlag pekar Jönsson på att 

omfattande förändringar oavsett vad är tidskrävande i skolan och kan skapa stress. Även 

Gannerud & Rönnerman (2007) lägger ljuset på att lärares största motståndare är tiden. Tiden 

spelar stor roll i lärares arbete och flera lärare uppfattar att tiden inte räcker till för att de ska 

hinna ge alla elever den individuella tid och stöd de behöver. Lärarna i föreliggande studie 

menar att grupparbete kräver tid och merarbete. Aili (2008) menar att lärare är beroende av 

tiden och att deras tid ofta går till annat i skolan än just bedömning och undervisning. I 

enlighet med vad lärarna i denna studie ansåg om läsförståelse i sociala samspel så menar 

även Westlund (2016) att läsförståelse är en tidskrävande process och hon menar att lärarna 

behöver tid för att reflektera över planering och bedömning. 

 

Sett ur en annorlunda aspekt borde lärare utöver tidsbrist också kunna se fördelar med 

grupparbete med läsförståelse i sociala samspel. Kunskapsutbyte genom språket är ett utav 

dem, att kunskap bildas i gemenskap ett annat. Jönsson (2009) benämner att alla nya 

arbetssätt i skolan är tidskrävande. Det kan även diskuteras vad det är som ligger till grund 

för att lärarna känner denna press på tid och resurs och vad det är som kan åtgärda detta. 

Hade ekonomiska resurser tillkommit hade troligtvis inte dessa bekymmer ens funnits i 

skolan.  
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7. Slutsats 

Resultaten från den föreliggande studien pekar på att både elever och lärare anser att eleverna 

får läsförståelse när de arbetar i sociala samspel, eftersom eleverna får utbyta kunskaper med 

varandra. En av kategorierna handlar om just detta och benämns som Kunskapsutbyte i 

sociala samspel. Både lärare och elever i denna kategori anser att eleverna får ta del av 

varandras erfarenheter kring fenomenet, vilket i sin tur skapar nya lärdomar och en förståelse 

för andra. Dock belyses vissa faktorer som kan inverka på det sociala samspelet. 

Kategorierna som innefattar detta benämns som Brister i gruppkonstellationer, som 

innefattade både elevers och lärares uppfattningar om hur gruppkonstellationer kan påverka 

läsförståelsen i sociala samspel. De menar att byte av grupper inte leder till någon trygghet, 

att elever inte får lika mycket talutrymme samt att elever blir tilldelade roller de inte känner 

sig bekväma med. Miljöns påverkan på läsförståelsen handlar om hur eleverna ser på miljön 

omkring sig och hur den kan påverka läsförståelsen i sociala samspel. De flesta elever anser 

att de behöver en lugn miljö där de får tid att reflektera över det lästa. Brist på tid och 

resurstillgång är en kategori som endast behandlar lärares uppfattningar om tidspress kring 

läsförståelse i sociala samspel och de allra flesta lärarna uttryckte samma uppfattning kring 

brister i tid och resurstillgång kring detta arbetssätt. Slutsatsen som dras är att om lärarna 

ändå arbetar med läsförståelseträning i sociala samspel kommer både elever och lärare 

engageras och få vinningar av detta i form av ny kunskap. De tre sist nämnda kategorierna 

har en negativ klang då de alla innefattar negativa aspekter av läsförståelseträning i sociala 

samspel men dessa tre går att åtgärda med hjälp av rätt resurser. Det anses därför att den 

första kategorin, Kunskapsutbyte i sociala samspel väger tyngst då denna föreliggande 

studien och tidigare forskning visar att sociala samspel gynnar elevers läsförståelse.  

 

7.1 Implikation 

I skolans värld finns det alltid saker att åtgärda så som tidsbrist, miljö och andra 

resursproblem samtidigt som alla elever ska tillgodo ses efter sina behov. Med den kunskap 

som framkommit genom den föreliggande studien hade fortsatt arbete kunnat vara att arbeta 

och ha dessa fyra kategorier i åtanke för att kunna bidra till elevernas maximala 

läsförståelseutveckling. Fortsatt forskning skulle kunna vara att forska djupare i kategorin 

Brist på tid och resurstillgång för att se hur lärare utnyttjar och omsätter sin tid. 

 

7.2 Egna lärdomar 

Lärdomarna ur denna studie är flera. För det första har vi lärt oss att läsförståelse i sociala 

samspel gynnar eleverna. För det andra behöver lärare fundera över vissa aspekter 

runtomkring som kan påverka läsförståelsen. Dessa aspekter kan vara att läraren har en god 

struktur och genomtänkta gruppkonstellationer, samt bör läraren ha en genomtänkt 

bedömningsstruktur. Dessutom måste arbetssätten alltid individanpassas och kan därför sägas 

vara komplext då det aldrig finns en absolut sanning i hur elever bäst utvecklar sin 

läsförståelse då det är högst individuellt och föränderligt.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1, Delar av undersökningsfrågorna 

 

Delar av undersökningsfrågorna 

Lärare 

● Hur arbetar ni med läsförståelse i er klass? Enskilt, par, grupp? Övningsböcker eller 

samtal om text? 

● Vad är textsamtal för dig? 

● När ni / eller om ni skulle arbetar med textsamtal, vad ser du för fördelar respektive 

nackdelar med det? 

● Vilka metoder använder du för att inkludera alla elever i textsamtal?  

● Varför passar / inte passar textsamtal alla elever?  

● Om inte hur arbetar du med de elever som inte vill/kan arbeta i textsamtal. 

● Hur kan du då få syn på deras läsförståelse? 

● Använder du dig av beprövade metoder eller annan forskning, exempelvis: en läsande 

klass. När ni har textsamtal i klassen?  

● När/om du läser högläsningsbok för eleverna, gör du de delaktiga på något sätt? Hur 

kontrollerar du att de har förstått boken?  

 

Elev: 

● Hur arbetar ni med läsförståelse i er klass? 

● Vad tycker du om att prata om böcker/ texter i grupp? 

● Finns det någonting som du tycker är svårt när ni pratar om texter? 

● Vad lär du dig av andra när ni pratar om texter tillsammans?  

● Vad tycker du om grupparbete? Varför tycker du så? 

● När lär du dig mest läsförståelse?  
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Bilaga, 2 

Transkribering av lärarintervjuer: 

 

Fördelar:             Kategorier i resultatet: 

Röd = Elevers förståelse 

Blå = Kunskaps utbyte                     Röd & Blå = Kunskapsutbyte i ett socialt samspel 

 

Nackdelar: 

Lila =Tidskrävande arbete                Lila & Turkos & Gul = Brist på tid och resurstillgång 

Turkos = Resurs brister 

Gul = bedömning av kunskaper 

Orange = Talutrymme                           Orange & Rosa = Brister i gruppkonstellationer 

Rosa= Ingen egen åsikt framkommer 

 

Lejla (7 år som grundskollärare)  

Lärarstudent- När du eller om du skulle arbetar med textsamtal, vad ser du för fördelar 

respektive nackdelar med det? 

Lejla -Fördelarna med textsamtal är att du får en direkt och tydlig bild av barnens förståelse 

och att eleverna lär sig av varandra när de samtalar tillsammans.  

Lärarstudent- Kommer du på några nackdelar? 

Lejla -Nackdelarna är att det är tidskrävande och att för att få ut det mesta av det behövs det 

att man arbetar i mindre grupper vilket är svårt när man är ensam med en hel klass. Dessutom 

är det lätt för de som saknar drivet eller har svårigheter att hänga på de som driver samtalet. 

 

Sofia (13 år som verksam svensklärare)  

Lärarstudent- När du eller om du skulle arbetar med textsamtal, vad ser du för fördelar 

respektive nackdelar med det?  

Sofia -Fördelar med textsamtal är att eleverna får en bra förståelse för det vi läser och får öva 

på att diskutera och samtala och att lyssna på varandra. 

Lärarstudent- kommer du på några nackdelar? 

Sofia - Nackdelar är att det är svårt att få alla att komma till tals, det är också lätt att man tar 

någon annans svar och säger att man tänkte likadant, det är ibland svårt att organisera 

och svårt att komma ihåg vad eleverna sagt, vem som sagt vad vid bedömning.  

 

 

Tilde (20 år som verksam grundskollärare)  

Lärarstudent -När du eller om du skulle arbetar med textsamtal, vad ser du för fördelar 

respektive nackdelar med det?  

Tilde -Fördelarna är att eleverna ger varandra olika sätt att tänka på genom att förklara 

eleverna ger varandra olika sätt att tänka på genom att förklara hur de kommit fram till just 

sitt svar. Nackdelar skulle kunna vara att vissa elever inte tar sig tid att tänka själva och 

därför inte kommer fram till ett eget svar, om man inte ser till att alla ”tvingas” vara 

delaktiga. 
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Ronny (16 år som verksam SO/SV lärare) 

Lärarstudent -När du eller om du skulle arbetar med textsamtal, vad ser du för fördelar 

respektive nackdelar med det?  

Ronny -Jag arbetar alltid aktivt med texter då jag anser att fördelarna är att eleverna får arbeta 

på många olika sätt, individuellt, par och i grupp. Fördelarna är att eleverna får arbeta 

mångsidigt samt att de har chans att lära av varandra. Det är nödvändigt för att eleverna ska 

kunna utveckla sin läsförståelse.  

Lärarstudent- Okej då förstår jag vad du menar. Vilka nackdelar ser du med textsamtal? Eller 

det kanske inte finns några? 

Ronny- Jo, nackdelarna jag ser med textsamtal är att man ofta är ensam lärare i klassrummet 

och det blir svårt att hinna med att lyssna och bedöma alla elever.  

 

 

Ebba (nyexaminerad lärare) 

Lärarstudent-När du eller om du eller om ni skulle arbetar med textsamtal, vad ser du för 

fördelar respektive nackdelar med det?  

Ebba-Textsamtal är bra då jag kan nå ut till alla vilken nivå de än befinner sig på. Eleverna 

får samtala om textinnehållet och på så vis drar de nytta av varandras förståelser. 

Lärarstudent- Ser du några nackdelar med textsamtal? 

Ebba- Nackdelarna är som det alltid är i grupparbeten, att någon kanske inte säger vad de 

tänker eller tror. Dessutom uppfattar jag det som att eleverna inte alltid kommer i en grupp de 

samarbetar bra i. Samtal i grupp kan dessutom vara tidskrävande för mig som ensam resurs i 

klassrummet. 

 

Hans (nyexaminerad lärare)  

Lärarstudent-När du eller om du eller om ni skulle arbetar med textsamtal, vad ser du för 

fördelar respektive nackdelar med det? 

Hans- De fördelar jag ser med textsamtal är att eleverna delger varandra den läsförståelse de 

tillägnat sig. Eleverna kan ha olika uppfattningar och tolkningar på texter och kan därför 

samtala med varandra om deras olika uppfattningar och varför de har olika uppfattningar. De 

nackdelar jag ser med textsamtal är att det är tidskrävande och svårare att bedöma elever när 

de arbetet i grupp. Det krävs nästan alltid en individuell uppgift att komplettera med.  
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Bilaga, 3 

Transkribering av elevintervjuer  

 

 

Fördelar:             Kategorier i resultatet: 

Röd = Elevers förståelse 

Blå = Kunskaps utbyte                     Röd & Blå = Kunskapsutbyte i ett socialt samspel 

 

Nackdelar: 

Orange = Talutrymme                       Orange & Rosa = Brister i gruppkonstellationer 

Rosa= Ingen egen åsikt/ 

vågar inte säga sin åsikt 

 

Grön= Miljöns påverkan  Grön= Miljöns påverkan på läsförståelsen 

 

Elevgrupp 1:  

Lärarstudent-Vad tycker du om att prata om böcker/ texter i grupp? 

Theodor- Om alla är på samma nivå är det bra. Man märker om ingen har läst. 

Sara- Jag tycker om att prata högt om böcker, tillsammans med andra för då lär jag mig 

bättre.  

Lärarstudent- När ni pratar om boken lär ni någonting av varandra då? 

Greta- Ja vi lär oss av va de andra tycker om boken och vad de har förstått av boken. Man lär 

sig av de andras tankar, inte bara hur jag tänker om boken.  

Lärarstudent- Finns det något som är svårt att prata om när ni pratar i grupp? 

Greta- Att få alla delaktiga, det är lätt att säga att man inte vet. Det är ofta samma person som 

svarar hela tiden.  

Theodor- Fem personer max i en grupp. Alla kanske inte vågar säga om gruppen är för stor.  

Greta- Man svarar vet inte, och då vet men inte om de vet eller om de inte vet egentligen. Det 

kan också vara så att de vet men inte vågar berätta.  

Lärarstudent-Vad lär du dig av andra? 

Theodor-Jo det var ju det här att man lär sig av andra tycker om boken och inte bara tar 

hänsyn till sig själv.  

Sara- Någon annan kanske kommer på andra saker som inte jag kommit på.  

Lärarstudent- Hur får du bäst läsförståelse? 

Sara- Jag har bäst läsförståelse när vi har pratat om innehållet tillsammans. 

Theodor- Det är bra att ha pratat om innehållet tillsammans och svara på frågor och så men 

jag gillar att läsa själv först och ha studiero. 

 

Elevgrupp 2: 

Lärarstudent-Vad tycker du om att prata om böcker/ texter i grupp? 

Tobias- Tråkigt, att läsa är tråkigt men att göra något av de man läst är roligt, typ teater.  

Lärarstudent-Får man läsförståelse av att diskutera de man läst? 

Tor- Ja lite kanske, vi pratade om boken och alla hade förstått den lika.  
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Mohammed- I min grupp hade vi fattat boken olika, jag trodde en sak och de andra några 

andra saker. Så då pratade om det och då förstod vi mer om vad boken handlade om.   

Lärarstudent-Finns det någonting som du tycker är svårt när ni pratar om texter? 

Mohammed- Att förstå svåra ord.  

Lärarstudent-Vad lär du dig av andra när ni pratar om texter tillsammans? 

Tobias- Man förstår hur de andra har tänkt och man kan lära sig av varandra.  

Lärarstudent- När får du bäst läsförståelse? 

Mohammed- När gruppen får sitta i ett eget grupprum och prata med varandra när det inte är 

fler grupper är i samma rum. Det blir så högt ljud då.  

Tobias- Jag gillar att sitta hemma och läsa också, men i skolan med när det är lugnt.  

  

Elevgrupp 3: 

Lärarstudent-Vad lär du dig av andra när ni pratar om texter? 

Ylva-  Det beror på om alla har läst boken, man kan ju ha läst olika långt och då kanske bara 

den som läst längst pratar och berättar vad den vet och de andra bara håller med.  

Clara- Jag gillar att prata om böcker med andra för då kan man se om man har fattat boken 

rätt.  

Lärarstudent-Okej, men behöver det finnas ett rätt? 

Tyra- Nej, när vi hade textsamtal så hade alla i min grupp fattat lite olika men alla hade rätt. 

Så vi lärde av varandra.  

Lärarstudent- Finns det någonting som du tycker är svårt när ni pratar om texter? 

Ylva- Jag tycker att det är skönt att läsa själv och inte behöva säga vad man tycker om boken 

till alla andra.  

Tyra- Jag tycker bäst om att läsa själv och när det är tyst och lugnt.  

Lärarstudent-Vad lär du dig av andra när ni pratar om texter tillsammans? 

(Tjejerna kollar på varandra och fnittrar)  

-Vi vet inte hihi. 

Lärarstudent- När får ni bäst läsförståelse? 

Ylva- När jag sitter hemma och läser i min sköna soffa.   

Clara- Eller i något tyst rum på skolan.  

Tyra- När alla i klassen är tysta och lyssnar på när läraren läser. 

 

Elevgrupp 4: 

Lärarstudent-Vad tycker du om att prata om böcker/ texter i grupp? 

Hugo- Det är ganska roligt, för man får prata med varandra. 

Harry- Man får se vad andra tycker om boken. 

Sam- Jag lär mig bäst i grupp för då kan man samarbeta, alla kan hjälpas åt och hitta svaret 

snabbare. 

Hugo- Jag gillar högläsning i smågrupper för då får alla prata lika mycket.    

Lärarstudent-Finns det någonting som du tycker är svårt när ni pratar om texter? 

Harry-Nej. (De andra nickar)  

Lärarstudent-Vad lär du dig av andra när ni pratar om texter tillsammans? 

Sam- Om någon hittat något annat i boken som inte jag hittat så lär man ju sig det.  
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Hugo- Det är kul och veta vad andra tycker om boken och om vi har förstått samma.  

Lärarstudent- När har du bäst läsförståelse? 

Sam- Jag har bäst läsförståelse efter att vi pratat om det vi läst. 

Harry- När vi har högläsning och man får läsa boken samtidigt då förstår jag bäst. 

 

Elevgrupp 5: 

Lärarstudent-Vad tycker du om att prata om böcker/ texter i grupp? 

Jill- Alla är inte delaktiga, vissa bara håller med när vi pratar om texter. 

Per- Man ser hur mycket man har förstått av boken 

Fabian-Man ser om man har missat något om någon annan i gruppen berättar det.  

Lärarstudent-Finns det någonting som du tycker är svårt när ni pratar om texter? 

Per- Vi kanske har förstått budskapet i boken på olika sätt och då ska man prata om vem som 

har rätt.  

Lärarstudent-Vad kan man göra då? Kan båda ha rätt? 

Alla: Ja. 

Lärarstudent-Vad lär du dig av andra när ni pratar om texter tillsammans? 

Fabian- Vi lär oss mer om boken och vad den handlar om. 

Jill- Och man lär sig att prata i grupp. 

Lärarstudent-Får man läsförståelse då? 

Per- Ja din läsförståelse kan bli bättre om man pratar tillsammans.   

Lärarstudent- När får ni bäst läsförståelse? 

Jill- Jag gillar att läsa när det är fint väder och man får sitta ute, men det får vi typ aldrig.  

Fabian- Jag läser bra när de andra pratar också eller ute eller inne, spelar inte någon roll.  
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