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Sammanfattning Läsförståelse är en viktig kunskap att besitta för att kunna ta till sig av 

den text vi läser. Många elever kan idag läsa en text utan några större 

problem, men när det kommer till textens innehåll och elevernas 

förståelse finns det ofta brister. Litteraturstudien bygger på 

systematiska sökningar som vi valt att göra i olika databaser. Syftet 

med litteraturstudien är att belysa hur forskningen ser på textsamtal 

som metod i svenskundervisningen i relation till läsförståelsen. Utifrån 

den data som studien tagit del av, visar resultatet vikten av att ställa 

frågor och samtala i grupp kring texter för att nå vidare kunskap. 

Resultaten visar att textsamtalet är ett bra arbetssätt såvida det sker på 

rätt sätt och anpassar samtalet efter eleverna. Resultatet har också visat 

att oavsett vilken metod som används under textsamtalet så 

framkommer positiva resultat. Fortsatt forskning inom området bör 

undersöka vilka samtalsstrategier som används ute i skolorna under 

textsamtal och om resultatet av olika metoder skiljer sig åt. 
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Förord 
Som kommande grundskolelärare i elevernas första skolår är det vi som pedagoger som 

kommer lägga grunden för deras läsinlärning. Av den anledningen ville vi fördjupa oss 

ytterligare i läsinlärning, mer specifikt läsförståelse och om textsamtal kan påverka 

förståelsen av texter. Genom valet av denna inriktning hoppas vi finna en ingång som vi 

upplever meningsfull och lärorik. Kunskap kring läsförståelse och hur den kan uppnås ser vi 

som en ytterst viktig del i den grundläggande utbildningen och valde därför en inriktning mot 

textsamtal där vi kan förkovra oss vidare. På vår Verksamhetsförlagda utbildning har vi båda 

två observerat användandet av Barbro Westlunds “läsfixarna” som klasserna vi praktiserat i 

använt via projektet “En läsande klass”. Dessa läsfixare används som strategier för att öka 

läsförståelse genom att exempelvis förutspå och tränar eleven på att läsa “mellan raderna”. 

Detta projekt har använts i de olika klasser vi hunnit besöka under vår praktiktid och gjort oss 

nyfikna på ämnet och hur vi själva kan arbeta vidare med området. 

Vi har till största del skrivit arbetet tillsammans då vi på så sätt gavs möjlighet att diskutera 

och reflektera texten ihop. Vid ett fåtal tillfällen har arbetet skett på vardera håll men där den 

slutliga texten granskats tillsammans. Vi vill slutligen också ta tillfället i akt och tacka våra 

kurskamrater och handledare för stöttning och hjälp under arbetets gång. 
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1.Inledning 

De senaste åren har det varit debatt i Sverige om skolan och dess sjunkande resultat. Många 

kritiska röster har lyfts och debatten i massmedia har varit levande. I en artikel i Expressen 

(2016, 3 nov) beskrev resursläraren Wijesinghe om när skolans bibliotekarie kom fram till 

henne och sa att pojkarna lånar böcker som är ämnade för elever 3 år yngre än dem. Detta 

gjorde det tydligt för Wijesinghe att vi måste få elever att börja läsa i tidig ålder. En annan 

artikel från Expressen som belyste skoldebatten (2015, 11 juni) var när författaren och 

programledaren Daniel Sjölin lyfte vad som utomlands kallas för readicide, det vill säga 

“mord på läslusten” på grund av överdrivet fokus på läsning som teknisk färdighet. Han 

hävdade i sin artikel att readiced blir allt vanligare i de digitala välfärdsländernas nya 

samhälle där barnen förhoppningsvis kan läsa när de kommer hem från skolan, men de vill 

inte och de slår inte självmant upp en bok. 

 

Skolverket (2016a, s.9) menar att det krävs stöd i undervisningen för att utvecklas till starka 

läsare på så sätt att eleverna kan ta sig an en ny text. Det gör att lärares val, oavsett om de är 

medvetet eller inte, påverkar läsförståelsenivån hos eleverna. En metod som lärare kan 

använda sig av för att utveckla elevernas läsförståelse är textsamtal. Enligt Uppsala professorn 

Caroline Liberg (2006), som arbetar med utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och 

lärprocesser, så kan samvaro över en bok väcka ett intresse för läsning för resten av ens liv. 

Vidare menar hon att gemensamt läsande inte endast väcker ett intresse för böcker och läsning 

utan också kunskap om vad läsande egentligen innebär och hur en läsare ska bete sig (Liberg, 

2006, s. 37).  

 

Även Taube (2013, s.62) belyser vikten av att läsa en text med olika färdigheter för att få 

förståelse. Du ska dels kunna läsa på, men också mellan och bortom raderna och förstå den 

information som indirekt står utskriven i texten. Den enskilde läsaren ska vara kapabel till att 

lägga till och dra ifrån, kunna dra slutsatser och ifrågasätta texter utifrån egna erfarenheter och 

kunskaper. Westlund (2009, s.52) menar att en elev som har problem med ordkunskap, men 

exempelvis inte har problem med avkodning behöver få hjälp med att utveckla sitt språk och 

därigenom också sin läsförståelse, och detta kan ske genom textsamtal och läsning av böcker 

(ibid). 

 

1.1 Problemområde 

Enligt Skolverket (2016a) krävs läsförståelse för att kunna tillgodogöra sig det lästa innehållet 

i en text. Läsförmågan, det vill säga de olika förmågor som krävs för att kunna läsa, är av 

betydelse för kunskapsinhämtningen i skolans alla ämnen, inte enbart i ämnet svenska (s. 8). 

Även ur ett demokratiskt perspektiv är vikten av läskunnighet stor. Det lyfter Liberg och Säljö 

(2010, s. 233) som hävdar att en bristfällig läskunnighet kan motverka möjligheten att delta 

som medborgare i dagens informationssamhälle. De menar att i den dagliga verkligheten möts 

gemene man ständigt av information och kunskap och för att kunna tillägna sig det krävs 

således en förståelse, det vill säga läsförståelse. 
 

Reichenberg och Lundberg, (2011, s.140) menar att det inte räcker att låta eleverna läsa i en 

skönlitterär bok en kvart om dagen för att de ska utveckla en god läsförståelse. Ger läraren 

elever för svåra texter att läsa på egen hand så finns det en risk att de enbart lär sig att läsa på 

ytan (ibid). Av den anledning anser vi det vara relevant att undersöka forskningsläget om 
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textsamtal och läsförståelse i grundskolans första år. I vår studie vill vi fokusera på 

läsförståelsen i förhållande till textsamtal, vilket ger en mer riktad undersökning än 

Skolverkets kunskapsöversikt. Följaktligen ser vi vår litteraturstudie som ett komplement till 

Skolverket (2016a) och förhoppningsvis kan det bidra till att undersöka och belysa detta fält 

ytterligare. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med litteraturstudien är att belysa hur forskningen ser på textsamtal som metod i 

svenskundervisningen i relation till läsförståelsen. Undersökningen fokuserar på eleverna i 

grundskolans första år. 

 

Vi vill särskilt besvara frågan: 

• Hur kan textsamtal bidra till visad läsförståelse? 
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2. Bakgrund 

Följande kapitel inleds med en historisk tillbakablick på läsförståelse och hur undervisning 

kring den skett. Därefter kommer en beskrivning av styrdokument och internationella 

rapporter och hur de är kopplat till valt ämne. Sedan följer en beskrivning och definition av 

begrepp som litteraturstudien är avsedd att lyfta såsom läsförståelse och textsamtal. 

 

2.1 Historisk tillbakablick 

Läsförmågan har utvecklats över tid, det vi idag menar med god läsförmåga var inte vad som 

förr behövde uppnås för att vara en bra läsare. Westlund (2009, s. 70) nämner bland annat att 

på 1800-talet krävdes det bara att kunna läsa en utvald text för att kunna räknas som 

läskunnig. Under stora delar av 1900-talet menade forskarna att avkodning och läsförståelse 

gick hand i hand och inträffade parallellt. Detta har under de senaste 30 årens forskning visat 

sig felaktigt och inte alltid fallet. Att kunna avkoda texter bra leder inte till en automatisk 

läsförståelse (ibid). 

 

Det var först på 1970-talet som forskare började undersöka hur medvetna läsare var kring sina 

egna förståelseprocesser när de läste (Westlund, 2009, s.71). Läsforskaren Markman 

konstaterade då att vissa unga, men också vuxna läsare inte alltid använder sig av logiska och 

viktiga ledtrådar i texten de läser. Det var också under 70-talet som en forskningsstudie, 

utförd av Dolores Durkin, skapade intresse för lärarnas undervisning i läsförståelse 

(Westlund, 2009, s.71). Hennes studie visade att amerikanska lärare snarare kontrollerade 

läsförståelsen hos eleverna än undervisade i strategier för att utveckla läsförståelsen. På 1990-

talet så kom en förändring att ske angående synen på läsförståelse. Istället för att 

läsförståelsen sågs som en passiv process så sågs den nu som en aktiv process som också 

innefattar problemlösning, värdering och kritiskt tänkande. Idag är innebörden av en god 

läsförmåga att texters innehåll ska kunna förstås men också att ha förmåga att läsa mellan 

raderna (Westlund, 2009, s.41). 

 

2.2 Styrdokument 

Eftersom läsförståelse är en grundsten i att lära sig läsa är det viktigt att lyfta vilken relation 

det har till skolans styrdokument och hur lärare ska förhålla sig till det. Att använda sig av 

metoden textsamtal kan vara ett sätt att uppnå visad läsförståelse och därmed vill vi undersöka 

hur styrdokumenten även förhåller sig till detta. 

 

Läroplanen 2011, som produceras av utbildningsdepartementet, ligger till grund för den 

undervisning som sker i svenska klassrum. I den ges övergripande mål och riktlinjer i form av 

bland annat kursplaner för utbildningen. Kursplanen för ämnet svenska är väl utfört och har 

tydligt förmedlat syftet, centrala innehållet och vilka kunskapskrav som ställs. I läroplanen för 

grundskolan handlar en stor del av de långsiktiga målen och kunskapskraven om att utveckla 

ett antal förmågor, däribland kommunikativ förmåga och analysförmåga (Skolverket, 2016b, 

s. 222). Detta är en väsentlig punkt att lyfta med tanke på litteraturstudiens ämnesområde. För 

att uppnå läsförståelse genom textsamtal får eleverna träna på båda dessa kunskapsformer. 

Kommunikativ förmåga uppmuntras i och med lärarnas frågor som kan inspirera till vidare 
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diskussion medan analysförmåga tränas via fördjupade frågor och gemensamma funderingar. 

Vidare står det under det centrala innehållet att eleverna ska kunna “lyssna och återberätta i 

olika samtalssituationer” (Skolverket 2016b, s.223) vilket sker i och med textsamtal. 

2.3 Internationella rapporter om läsförståelse och 

läsförmåga 

Internationella undersökningar har de senaste åren visat en nedåtgående trend i svenska 

elevers läsförmåga. Två av de internationella rapporterna som tydliggjort detta är PISA samt 

PIRLS och vars resultat kommer att beskrivas kort. Följande rapporter är relevanta för vår 

studie då de stärker vårt problemområde som hävdar att många elever idag kan läsa en text 

utan några större problem men när det kommer till textens innehåll och textens förståelse 

finns det ofta brister.   

 

PISA är en internationell undersökning som mäter elevers förmåga inom matematik, 

naturkunskap samt läsförståelse för elever i årskurs 9. När det kommer till PISA 

undersökningar i läsförståelse avser det att mäta elevers förmåga att förstå, använda, 

reflektera och engagera sig i texter. Detta för att uppnå sina egna mål, utveckla sina kunskaper 

och sin kapacitet för att delta i samhället (Skolverket, 2016c). I PISA resultaten för 2015 kan 

vi se, för första gången sedan 2000-talets början, en visad förbättring i kunskapsresultaten i 

PISA. Resultaten för svenska 15-åringar visar alltså på en uppgång, om än från en historisk 

låg nivå. Det här kan vi se i alla ämnen som PISA undersökningarna visar. När det kommer 

till läsförståelse kan vi se att det särskilt är de lågpresterande elever som står för den största 

resultatförbättringar. (s.6,20) 

 

PIRLS är en studie för elever i årskurs 4 och som endast berör kunskaper inom läsförmåga 

samt deras attityder till läsning (Skolverket, 2012, s.6). Syftet med studien är bland annat att 

kunna jämföra och mäta skillnader mellan olika länders skolsystem samt kunna beskriva och 

jämföra elevprestationer både nationellt men också internationellt. Sverige har deltagit vid 

fyra tillfället (2001, 2006, 2011, 2016) och har en nedåtgående kurva där resultaten försämrats 

för varje år förutom 2016. Från att ha varit ledande i början på millennieskiftet, befinner sig 

numera Sverige något lägre än tidigare. Dock ska detta tas i förhållande till övriga länders 

kunskaper där Sverige fortfarande ligger över genomsnittet jämfört med övriga EU och 

OECD-länder som deltagit (Skolverket, 2012, s.6). 
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3. Centrala begrepp utifrån forskning 

Under litteraturstudiens gång kommer begrepp att lyftas och för att underlätta läsandet och 

förstå kontexten kommer vi i detta kapitel att presentera de närmare. Textsamtal och 

läsförståelse är de två begrepp som hela arbetet grundar sig på och därav de centrala 

begreppen. 

3.1 Läsförståelse 

Att definiera termen läsförståelse beskriver Eckeskog (2013, s 20) om utförligt.  Hon 

beskriver att läsförståelsen skapar mening från den skrivna texten genom att läsaren samspelar 

med den. Eckeskog förklarar vikten av att skapa förståelse i de lästa och menar att 

undervisning i läsförståelse är en av lärarens största utmaningar. Maine (2013) förklarar 

läsförståelse som “processen att samtidigt utvinna och konstruera betydelse genom 

interaktion och engagemang i skriftligt språk” (s.150). Maines förklaring kring begreppet 

läsförståelse är så vi kommer förhålla oss till det genom arbetets gång. Maine menar vidare att 

språkteoretiker skulle hävda att läsningens kärna är just förståelse, eftersom syftet med 

läsningen är att ge mening åt texten (ibid). 

 

Eckeskog (2013, s. 20-21) betonar vidare att alla elever lär sig olika och befinner sig på olika 

kunskapsnivåer, vilket leder till att vissa elever inte har några större problem när det kommer 

till läsförståelse medan andra elever finner stora svårigheter i det. För att god läsförståelse ska 

uppnås krävs en kontinuerlig undervisning för att kunna bygga upp den hos alla elever. Detta 

kan ske genom olika väl valda strategier. Även Reichenberg (2012, s. 19) lyfter det i sin 

studie där hon hävdar att elever som tränar upp sin läsförståelse enligt ett strukturerat 

program, troligtvis leder till att andelen svaga läsare sjunker i antal. 

 

Fortsättningsvis menar Eckeskog (2013) att många elever har en felaktig bild om vad det 

innebär att läsa med läsförståelse. Hon menar att effektiv läsförståelseundervisning innefattar 

en blandad och allsidig läsning. Vikten av att få möjligheten att ”tänka högt” kan hjälpa 

eleverna att använda innehållet när de samtalar om texter i grupp och tillsammans med lärare 

(s. 20-21). Deras förklaringar visar på vikten av att ha en förståelse kring texten och är därför 

väsentligt att belysa för vår studie. Genom att vi förklarar begreppet läsförståelse så ger det en 

grund för vår kommande analys. Termen är redan definierad och vi har härmed förklarat vad 

vi menar och utgår ifrån. 

 

3.1.1 Läsförståelse i läsundervisningen 

Reichenberg och Emanuelsson (2014, s.1) uppmärksammar att Sveriges resultat i PISA 2012 

har försämrats. Sedermera försöker de finna förklaringar till hur och varför det kan ha skett. 

De menar att det har varit ett skifte i svenska klassrum där gemensamma genomgångar i 

helklass bytts ut mot allt mer individualiserade lektioner där “tyst arbete” stått i fokus. 

Fortsättningsvis beskriver de att lärare således har fått en annan roll där de gått från att vara en 

tydlig ledare i sin lärarroll, nu istället fungerar mer som en handledare. Reichenberg och 

Emanuelsson (2014, s.2) menar därmed att detta även har påverkat läsundervisningen i 

svenska klassrum. Istället för att arbeta strukturerat och med klart utsagd läsförståelse, sker nu 

istället en ostrukturerad upplevelseläsning av bänkböcker och där recensionsskrivande stått i 

fokus. 
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Reichenberg och Emanuelsson (2014, s.2) förklarar vidare att en annan bidragande orsak som 

de ser kring den svenska nedgången i läsförståelse är skillnaden på lärarutbildning på de olika 

lärosätena runtom i Sverige. De hävdar att på grund av att det på vissa lärarutbildningar varit 

obligatoriskt med kurser i läs- och skrivutveckling medan det på andra endast har varit 

valbart, så har det gjort att resultatet sänkts. Detta eftersom det examinerats lärare som har 

som uppdrag att undervisa i den grundläggande läs- och skrivinlärningen men som inte har 

kunskap kring hur det ska ske på ett gediget sätt (s.2). 

 

3.1.2 Literacy - ett begrepp för läsförståelse 

Detta begrepp är vanligt förekommande i de källor som vi läst i genomförandet av denna 

studie. Av den anledning är begreppet relevant att beskrivas och ha med i kommande 

sökordstabell. Det engelska begreppet “literacy” beskrivs enligt Eckeskog (2013, s.23) som 

ett begrepp där en central del består av att ha kunskap kring användandet av tryckt eller 

handskriven text för att klara av dagens samhälle utan några större hinder. Vad forskare har 

för tolkning kring begreppets egentliga betydelse kan vara tvetydig. Eckeskog beskriver dock 

att flertalet forskare förklarar begreppet “läsandet” som olika färdigheter såsom förmågan att 

avkoda, kunna koppla det lästa till tidigare kunskap samt förstå och dra slutsaser. Även att det 

sker i ett historiskt, socialt samt kulturellt sammanhang (Eckeskog, 2013, s. 23). 

 

Eckeskog (2013, s. 11-12) skriver också om att forskaren Barton följer OECD´s förklaring 

kring begreppet literacy som bland annat innebär att tillgodose sina behov för att förbättra och 

utvecklas utefter sina personliga förutsättningar. Barton menar att begreppet är svårdefinierat 

då det är så pass komplext. Han beskriver att ett så ”enkelt” ord som “läsa” kan omfatta så 

stora och vida områden där bland annat exempel som “läsa av ett ansiktsuttryck, läsa av en 

termometer eller läsa en text” alla har olika innebörd. Vidare beskriver Barton att literacy 

inom läsning är en process där olika språkhändelser kopplas till olika områden i människors 

liv. Eckeskog hävdar också att läsning är tätt sammanknutet med förståelse där kunskap är en 

central faktor eftersom kunskap måste föras in i texten för att du ska få en förståelse (ibid). 

 

3.2 Textsamtal 

Textsamtal är någonting som kan ske före, under och efter läsning och de kan vara 

strukturerade eller informella (Visén, 2015, s. 15). Visén menar att forskning kring textsamtal 

pekar på att elever som aktivt arbetar med textsamtal under en längre period får en ökad lust 

för aktivt läsande. Textsamtal kan genomföras på flera olika sätt beroende på vad som skall 

uppnås och vad som passar bäst för stunden men det som alla textsamtal har gemensamt är att 

det sker ett samtal gemensamt utifrån en text, oavsett texttyp (ibid). 

 

Reichenberg och Emanuelsson (2014, s. 2) menar att strukturerade metoder för undervisning i 

läsförståelse är av vikt för att utveckla läsförståelse hos elever, dock är det viktigt att inte 

endast förlita sig på en metod, oavsett hur beforskade den än må vara. Reichenberg och 

Emanuelsson (2014, s. 8) hävdar att genom att använda sig kontinuerligt av en metod i 

textsamtalen så leder det till känslan av att bemästra strategierna och eleverna blir på så sätt 

mer självständiga. De utvecklas tillsammans i grupp då stödet kommer dels från läraren men 

också från kamraterna och samtal där ställa frågor och bolla ideér kan användas som verktyg 

för att strukturera sitt tänkande. 
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Maine (2013, s.155) har i sin studie lyft fram vikten av att ställa frågor och föra diskussioner i 

samtal kring texter. Dels menar hon att det leder till att eleverna utforskar texten ytterligare 

kring de ämnen som intresserar dem, vilket därmed leder till en fördjupad kunskap och 

läsförståelse. Hon menar även att genom att samtala gemensamt om texter, leder det till att 

eleverna tydligt förstår att det alltid finns flera tolkningar och åsikter som är möjliga för en 

och samma text. Eleverna lär sig således att det inte finns ett rätt svar utan att förståelse och 

mening skapas tillsammans (ibid). Beck och McKeown (2001, s. 19) belyser problematiken 

som det kan innebära att föra ett samtal med en grupp med unga barn. Dock menar de att 

nyckeln till ett lyckat textsamtal är att fånga viktiga tankar som lyfts samtidigt som läraren får 

tolka elevernas svar och hjälpa dem att formulera sig, för att på så sätt utveckla 

meningsfullheten. 

 

För att få en läsutveckling hos eleverna när det kommer till textsamtal så menar Visén (2015, 

s. 16) att det ska ges möjlighet för eleverna att få sammanfatta texters innehåll och de stora 

dragen i texten. Även att definiera svåra ord och begrepp samt ställa frågor kring hur det lästa 

stämmer med tidigare erfarenheter och kunskaper, menar hon kan möjliggöras genom 

textsamtal. En diskussion som lyfter detta kan vara till stor hjälp för förståelsen för hur 

exempelvis stycken och rubriker används. Visén (2015) menar att samtalets kvalité kring en 

text har visat sig avgörande för möjligheterna till utveckling för förståelse av texten, vilket är 

grunden i läsförståelse (s.16). 

 

Reichenberg (2012, s.11) påpekar vikten av strukturerad undervisning och att det gynnar både 

svaga och goda läsare. Hon har uppmärksammat hur viktigt det är att utmana elever i den 

proximala utvecklingszonen. Hon styrker därigenom Vygotskys teori kring det sociokulturella 

förhållningssättet och att lärande i grupp är gynnsamt. Palinscar och Brown (1984, s.123) 

beskriver Vygotskys teori om den proximala utvecklingszonen som skillnaden mellan hur 

långt ett barn kan komma utan något stöd gentemot hur mycket hon kan uppnå med stöd från 

en mer kunnig person. När barnet får detta stöd kommer hon således att finna sig i den 

proximala utvecklingszonen. 
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4. Metod 

Det här arbetet har genomförts som en systematisk litteraturstudie där vi arbetat med analys 

och fördjupning inom ett avgränsat område. Enligt Barajas, Forsberg och Wengström (2013, 

s. 70) är en litteraturstudie tidigare dokumenterad kunskap på undersökningsfältet. I en 

undersökning likt denna ställs således frågorna till litteraturen istället för till personer. 

 

Alla sökord och tillvägagångssätt har utgått från vårt syfte och vår frågeställning. 

“Textsamtal” och “läsförståelse” ingick i vår sökning då de är de huvudsakliga begrepp som 

vi valt att använda oss av i frågeställningen. “Literacy” blev ett nyckelord då det är ett 

engelskt ord som berör textsamtal. Dessa ord blev tillsammans de nyckelord som vi skulle 

komma att bygga vårt arbete kring och som gemensamt förklarar innehållet på vårt arbete. 

Vidare har även urval gjorts i de artiklar och avhandlingar som sökningen fann, där 

irrelevanta artiklarna bortsågs. Ett exempel på avgränsning var när artikeln berörde 

högskolestudenter och inte grundskoleelever. Ett annat exempel på avgränsning var när 

artikelns struktur var bristfällig där resultaten var svåra att utläsa. 

 

I vårt resultat använde vi oss av två stycken kategorier som valdes utifrån artiklarnas resultat 

(Se bilaga B och C). Med utgångspunkt i vår bakgrund och tidigare forskning har vi kunnat urskilja 

två olika teman. Den första var “Förståelse av texten via textsamtal” och det andra temat var 

“Hur olika textsamtal används för visad läsförståelse”. Första kategorin handlar om 

användandet av frågeställandet under textsamtal och att de ger gynnande möjligheter till 

utveckling inom läsförståelse, om det används som komplement till andra strategier. Andra 

kategorin beskriver hur textsamtalet bör organiseras för att nå bästa möjliga resultat där 

diskussioner förs gällande exempelvis helklass och halvklass, samt vilka typer av texter som 

är mest gynnande för textsamtalet.   

 

4.1 Urval och avgränsningar 

I vår litteraturstudie har vissa urval och avgränsningar gjorts för att lyfta det mest väsentliga. I 

studien har granskning av vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter skett. Samtliga 

källor har varit peer-reviewed, refereegranskat eller som övrigt vetenskapligt och i de flesta 

fall har vi även valt att söka efter “fulltext”. I vissa fall hade vi relevanta sökord men fick få 

träffar och därav valde vi i de fall att minska vår avgränsning och därigenom få fler träffar 

utan fulltext . Två av våra valda artiklar är därmed inte i fulltext till en början men vi kunde 

senare hitta dem via andra sökord. Peer- reviewed eller refereegranskat innebär att andra 

forskare som är experter på området har läst och granskat texten vilket därmed ger källan hög 

trovärdighet. Det här beskriver också Eriksson Barajas et al. (2013) som den slutgiltiga del i 

den process den vetenskapliga artikeln genomgår. Vilket då innebär att två oberoende experter 

har godkänt artikelns innehåll (s.61-62). 

 

När vi sökte efter ord i databaser hade vi avgränsningar som minskade antalet träffar. Första 

avgränsningen var peer-reviewed och fulltext. När vi ville minska antalet träffar ytterligare 
utfördes en andra avgränsning i form av årtal där avgränsningarna vi gjorde i dessa fall var 

från 2010-2017. Dessa avgränsningar utfördes då vi avsåg att använda oss av så ny forskning 

som möjligt. Att årtalen blev just 2010-2016 såg vi som ett pragmatiskt val då det var från 

detta årtiondet. En tredje avgränsning som gjordes vid för många träffar var education level 

där vi valde elementary school, för att få en mer inriktad sökning. När dessa avgränsningar 
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utförts gjordes ett urval av källor genom läsning av abstract (dvs, en sammanfattning av 

texten) samt vilka keywords som använts. Andra avgränsningar under studien var när 

sökorden gav fler än 100 träffar i registret. När källor valdes lästes texterna i sin helhet 

igenom och även där utfördes ett sista urval där relevanta källor sedan användes i vår 

litteraturstudie. 

 

4.2 Datainsamling 

De databaser som vi valt att använda oss av utgick från Halmstad högskolas bibliotekstjänst. 

Genom den använde vi databaser som ERIC och Onesearch . Även databasen Swepub 

användes för att finna väsentliga artiklar. De sökord som valts har utgått främst från våra 

nyckelord, och därefter utvecklats via synonymer till dessa. Exempelvis utgick vi från 

nyckelorden “textsamtal” för att sedan söka på “litteracitet”, där vi också fann två relevanta 

artiklar. 

 

Vi beslöt oss för att se vilka nyckelord de artiklar vi funnit hade för att få inspiration till nya 

sökningar. Det medförde nya sökord på engelska eftersom vi till en början hade svårt för att 

hitta en korrekt översättning från svenska. Vi beslöt oss då för att utgå ifrån två begrepp, 

“classroom discourse” och “literacy ”. Dessa uppfattade vi var centrala begrepp på engelska 

och som vi tydligt kunde koppla till vårt syfte som var att belysa hur forskningen ser på 

textsamtal som metod i svenskundervisningen i relation till läsförståelsen. Utifrån de artiklar 

vi valde att presentera i resultatet hade sökorden “classroom discourse” och “literacy” stor 

inverkan på kategoriernas utformning med tanke på det resultat vi utifrån sökorden fann. 

 

Onesearch är en databas för både nationella och internationella publikationer. Här finns allt 

från tidskrifter, hänvisningar till andra databaser via högskolan, artiklar och böcker. Sökord på 

både engelska och svenska kan förekomma, dock bör det finnas en medvetenhet om att 

engelska sökord ofta ger fler träffar eftersom det i de flesta fält finns mer publikationer 

skrivna på engelska än vad det gör på det svenska språket. Vi gjorde valet att använda båda 

språken men med främst fokus på svenska i denna databas. Detta då vi fann det värdefullt att 

undersöka och få en överblick kring vad svenska forskare kommit fram till sker i svenska 

klassrum, då det är i dem vi själva kommer att arbeta i. De sökord som användes var följande: 

“läsförståelse”, “literary text-talk”, “textsamtal”. Det förekom också sökningar på engelska 

där “literacy text-talk” var relevant. Detta gav fler sökträffar på Onesearch än de svenska 

sökord vi använt oss av, vilket resulterade i att vi började använda oss av den engelskspråkiga 

databasen ERIC. 

 

ERIC (Educational Resources Information Center) är en databas som är sponsrad av USA:s 

utbildningsdepartement. Här publiceras arbeten med inriktning mot just utbildning, pedagogik 

och lärande och här kan internationella forskare publicera sina resultat. På ERIC kan endast 

sökord skrivas på engelska vilket har lett till att vi fått ta del av internationell forskning i vår 

studie. Våra sökord är följande: ”Classroom discourse”, “Reading strategies AND talk”, 

“Literacy”, “Literacy AND talk AND education”, “Literacy text-talk”, Text-talk”, Texttalk”, 
“Reciprocal teaching”, Read aloud response”, “Teaching in literacy”, “Learning in literacy”, 

“Cooperative learning”, “Question the Author”. När vi började vår sökning på ERIC ville vi 

göra större avgränsningar och då var valet att använda oss av Booleska modellen relevant. 

Booleska modellen är en sökningsmetod som används genom [AND], [OR] och [NOT] för 

tydligare sökningar. Ordet [AND] betyder att alla termer måste finnas med. Alltså de ord som 

står både före [AND] och efter. Ordet [OR] innebär att minst en av termerna måste finnas med 
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i artiklarna vi söker efter. Detta var ingenting vi använde oss av då vi kunde hitta relevanta 

artiklar utan användandet av detta. [NOT] innebär att sökord 1 ska finnas med men inte 

sökord 2. 

 

Swepub är en databas för vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten och därav tyckte vi 

att det var av hög relevans att vi använde oss av den. Innehållet i databasen består av både 

nationella och internationella artiklar av författare vid svenska lärosäten. De sökord vi valde 

att använda på Swepub bestod av främst svenska sökord då vi ville se till vilken forskning 

som fanns med svensk kontext. De sökorden var:”bokprat”, “Litteracitet”, “samtala om 

texter”, “Läsförmåga”, “Textsamtal”, “läsförståelse grundskolan”, “Reading comprehension 

strategies”, “Literacy AND talk”. 

 

4.3 Manuella sökningar 

Det förekom även manuella sökningar som exempelvis “Karin Jönsson”. Jönsson (2007) 

återkom vid flera tillfällen då Reichenberg (2012) refererade till henne i sin artikel och hennes 

avhandling lät relevant. Palinscar och Brown (1984) uppmärksammades då deras namn dök 

upp i Reichenberg och Emanuelssons (2014) artikel. Genom Stokke Olaussen artikel fann vi 

en studie gjord av Murphy, Wilkinson, Soter, Hennessey och Alexander, som var relevant för 

vårt arbete. Utifrån de resultat vi funnit från Reichenbergs tidigare arbete gjorde vi även en 

manuell sökning på hennes namn där vi fann ytterligare en relevant artikel (Reichenberg, 

2014). De manuella sökningarna gav artiklar och avhandlingar som vi tidigare inte funnit men 

som vi såg som relevanta. Vi såg dock att dessa senare dök upp genom andra sökord. 

 

För att få en utökad bakgrund kring läsförståelse och dess roll i skolan, valde vi också att 

vända oss till skolverkets hemsida. Skolverket är förvaltningsmyndigheten för det offentliga 

skolväsendet och därför ville vi från dem få en generell överblick över läsförståelsen i skolan. 

Här fann vi Skolverket (2016a) som är en kunskapsöversikt kring läsförståelse. Det som 

skiljer deras kunskapsöversikt från vår litteraturstudie är det faktum att textsamtal inte är det 

primära fokus utan endast en del av läsförståelsen.   
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5. Resultat 

I följande kapitel kommer resultatet av sju artiklar och fyra avhandlingar som vi har valt att 

presenteras. Resultaten kommer att sättas i relation till varandra och uppmärksamma de 

likheter och skillnader som finns. Följande två kategorier namngavs som “Förståelse av texten 

via textsamtal” och “Hur olika textsamtal används för visad läsförståelse”. Dessa kommer att 

ge insyn och överblick för hur källorna besvarar vårt syfte och frågeställning. Utifrån källorna 

gjordes det sedan en artikelöversikt och en kategoriöversikt för att tydliggöra vilka artiklar 

som berörde respektive kategori och artiklarnas innehåll (Se bilaga B och C). 

 

5.1 Förståelse av texten via textsamtal 

Jönssons (2007) avhandling utgick från en undersökning som genomfördes i hennes egen 

klass där hon själv var lärare och deras arbete kring skönlitterära texter under fyra års tid. 

Avhandlingens syfte var att se hur elever mötte undervisningen men också arbetet kring texter 

de läst enskilt och tillsammans (s. 23-26). Resultatet visar att när det kom i att få en förståelse 

kring texten skriver hon att elevernas tidigare erfarenheter var av stor vikt. Hon beskriver 

också vikten av att befinna sig i en trygg miljö under gemensamma textsamtal då eleverna 

måste våga tänka fritt och inte fundera över vad som skulle ske om de svarar fel (Jönsson, 

2007, s.23-26). 

 

Serafini och Ladd (2008, s. 16) lyfter likt Jönsson (2007) elevernas rädsla för att ge respons 

som problemartad. Forskarna uppmärksammade att eleverna i stor utsträckning gav 

bokstavliga svar jämfört med svar som bygger på tolkningar under samtalen. Så mycket som 

över 75 procent av elevernas respons fastställde eller bekräftade det som redan stod skrivet i 

texten eller visades via bilder (ibid). Syftet med studien var att undersöka hur textsamtal kring 

bilderböcker genomfördes hos elever i grundskolan. Studien genomfördes i en tredjeklass i 

USA, med 18 elever angående elevernas respons under textsamtal. 

 

Murphy, Wilkinson, Sotor, Hennessey och Alexander (2009) genomförde en omfattande 

studie där de utförde en meta-analys av insamlat empiriskt material på elever i årskurs 4-6. 

Syftet med studien var att undersöka effekterna av textsamtal och hur elevernas förståelse, 

kritiska tänkande och deras förmåga att resonera utvecklades i och med detta. Murphy et al. 

(2009, s.754) fann i sitt resultat att flera tillvägagångssätt under textsamtal var mycket 

effektiva för att främja elevernas förståelse av texten. Resultatet av studien visar dock på att 

det var relativt få tillvägagångssätt som resulterade i kritiskt tänkande, resonemangsförmågor 

och argumentationskunskaper kring en text (s.754). Likt Murphy et al. (2009) så fann Jönsson 

(2007, s. 23-26) att textsamtal har lett till ökad mening och förståelse för texters innehåll hos 

eleverna. Samtalen hjälpte också eleverna till fortsatt lärande då det gav utmaning när nya 

frågor väcktes, vilket skapar intresse. Det Jönsson (ibid.) lade tyngd på i sitt resultat var att 

genom gemensamt arbete i klassen kan eleverna använda varandra som stöd och klassen kan 

då tillsammans klara av saker som vissa elever inte klarat av på egen hand. Detta menar hon 

leder till att eleverna blir medskapare och medtänkande personer (Jönsson, 2007, s. 233-238). 
 

Eriksson (2002) har skrivit en avhandling vars övergripande syfte var att undersöka 

gruppdiskussioner kring böcker i skolan. Studien är baserad i en grundskola i Sverige och 

under ett skolår filmade Eriksson de textsamtal som skolan arbetat med i åtta olika grupper, 

från fyra olika klasser där sammanlagt fyrtio elever och fem lärare deltog. E riksson (2002, 
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s.190-191) finner i sitt resultat ett dilemma med textsamtal där hon ser att mycket tid läggs på 

oväsentliga saker som exempelvis hur många sidor som ska läsas. Här blir eleverna tvungna 

att ta hänsyn till hur långt deras klasskompisar läst vilket kan hindra den spontana 

diskussionen (ibid.). Murphy et al. (2009, s. 756) visade i sitt resultat att antalet veckor som 

textsamtalet pågick, påverkade effekterna av läsförståelse och elevernas kritiska tänkande. De 

hävdar att innan 24 veckor av löpande textsamtal så resulterade textsamtalen inte i någon 

vidare läsförståelse hos eleverna medan läsförståelsen först ökade något efter denna 

tidsperiod. 

 

Varga (2016) har i sin studie genomfört en undersökning på en klass i årskurs 6 och 7 där det 

ingick två klasser och fyra lärare som observerades genom videoinspelningar under fyra år. 

Syftet med studien var att belysa, identifiera och analysera kritiska aspekter i textsamtal för att 

utveckla läsförståelsen. Studien visar att användandet av frågeställandet under textsamtal ger 

gynnande möjligheter till utveckling av att utveckla sin läsförmåga om de används som 

komplement till andra strategier. Varga (2016, s. 41-42) ser exempelvis nedskrivandet av 

analysfrågorna som en strategi som kan vara gynnande då eleverna också får läsa frågorna. 

Resultatet visar att ett skriftligt stöd under textsamtal stöttar eleverna till att minnas vad de ska 

tänka på under läsning och reflektera över under textsamtal. Resultat visar även att det bra för 

eleverna att själva skriva ner sina frågor så att de fungerar som stöd och minneslappar under 

samtalen kring texten. 

 

Vissa likheter i resultat finns i Stokke Olaussen studie (2016, s. 2598) där hon gjort en 

undersökning med två norska pedagoger i första klass. Likt Varga (2016) så användes 

videoinspelning för observation där Stokke Olaussen analyserade materialet i efterhand. 

Något som skilde de två forskarna åt var att Stokke Olaussen alltid var närvarande i 

klassrummet. Syftet med fallstudien var att undersöka vad lärarna sa och gjorde för att främja 

till utökade och djupare samtal med eleverna under textsamtal. Resultatet av studien visar på 

vilka samtalsstrategier som lärarna använder sig av under textsamtal. Resultatet visar att 

lärarna använde sig av frågor eller kommentarer som eleverna ställde och omformulera dessa 

till öppna frågor för hela gruppen för att uppnå läsförståelse (Stokke Olaussen, 2016, s. 2600). 

En annan teknik som visade på positiva resultat för läsförståelse var att lärarna ofta använde 

sig av upprepningar av sina egna frågor men också upprepningar av elevernas svar, detta för 

att försöka involvera fler elever i samtalet och fånga deras nyfikenhet för fortsatt läsintresse 

(ibid). 

 

5.2 Hur olika textsamtal används för visad läsförståelse 

Likt Stokke (2016) och Varga (2016) har Vuorenpää (2016, s. 214-215) genomfört en studie 

där resultatet behandlar hur samtalen genomförs. Vuorenpää resultat visar att samtalen blir 

olika beroende på om samtalsdiskussionerna sker i hel- eller halvklass. Hon finner en större 

variation av samtalsmönster i halvklass situationerna än helklass då eleverna tycks ta på sig 

olika ansvarsroller i de olika delar samtalen möter. Vuorenpääs (2016) avhandling hade som 

syfte att analysera de samspel som uppstår under textsamtal för elever i grundskolans tidiga år 
där flerspråkiga miljöer stod i fokus. Genomförandet har gjorts genom fältanteckningar, ljud- 

och videoinspelningar, foton samt insamlat skoldokument från fyra elevgrupper och totalt 75 

elever i årskurserna 1-3 i en skola i Sverige. 

 

Murphys et al. (2009, s. 754) resultat visade också att textsamtal via exempelvis resonemang 

genom samarbete och konversationer genom instruktioner, gav mycket positiva 
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konsekvenser  gällande uppdelningen av taltid. Eleverna fick genom textsamtal mer utrymme 

och tid till att tala under lektionen samtidigt som lärarens taltid minskades avsevärt. Resultatet 

visar att detta inträffade i stort sett oavsett vilket tillvägagångssätt man genomförde 

textsamtalet på. Dock fann Murphy et al. att elevernas ökade taltid inte nödvändigt innebar att 

deras läsförståelse förbättras som en direkt följd (ibid). Vuorenpää (2016) finner även att 

tydlig struktur är av vikt då de svaga eleverna får en begränsad möjlighet till att ta egna 

initiativ vilket gör det lättare att följa den struktur läraren visat (s.214- 215). 

 

Murphys et al. (2009, s. 756) resultat avslöjade också att textsamtal som metod för ökad 

läsförståelse är mer givande för svagare elever än för starka . Resultatet visar att starka elever 

i stor utsträckning redan har de läsförståelse-kunskaper som är nödvändiga för att förstå 

berättande texter och därmed inte är i samma behov av att öva på detta genom textsamtal 

(ibid). Pilten (2016, s.244) visar i sin undersökningsstudie, där 54 elever där både hög och 

lågpresterande elever i 4:e klass ingick, att samtalsmetoden “Reciprocal Teaching” hade 

positiva effekter under textsamtal. Studien genomfördes dels genom före- och efter test samt 

genom intervjuer med både lärare och elever. Reciprocal Teaching är en modell för 

undervisning i läsförståelsestrategier. Eleverna turas om att inneha lärar- respektive 

elevrollen. Grundstrategierna är att förutspå, ställa frågor, reda ut oklarheter och sammanfatta. 

Syftet med Piltens (2016) undersökningen var att undersöka läsförståelseeffekterna av 

Reciprocal Teaching genom faktatexter. Lärarna som använde sig av metoden under studien 

menade att läsförståelsen förbättrades i och med bearbetningen av texten genomfördes i 

grupper men också för att samtalen utgick utifrån en modell. 

 

Pilten (2016, s. 245) redovisar fortsättningsvis att elever som vanligtvis presterade medel 

utvecklade sin läsförståelse genom denna strategi. Detta inträffade även med elever som var 

högpresterande där resultaten även visade en ökad motivation och intresse efter textsamtal 

utifrån Reciprocal Teaching, jämfört med tidigare. Pilten (2016, s.245) lyfter även de 

slutsatser som lärarna han intervjuat framförde, där de menar att förståelse av texten var 

svårare när det kom till faktatexter än berättande texter . Levlin (2014, s. 157) redogör för sitt 

resultat att denna metod fått stort fokus då den syftar till just en ökad läsförståelse genom 

textsamtal, men att ett problem med metoden är att för lite fokus ligger på att stödja de elever 

med läsförståelseproblem vilket är något som Pilton (2016) inte nämner i sin studie. I Levlins 

(2014) avhandling redogör hon för hur 20 procent av eleverna i den svenska grundskolan 

misslyckas med att klara de kunskapskrav skolan ställer. Syftet med hennes forskningsprojekt, 

där det ingick elever i åk 2 i 14 olika skolor, var att se hur språk-läskunskaper påverkar 

förmågan att klara skolans kunskapsmål (s.157). 

 

Även Reichenberg (2014) undersöker i sin studie olika tillvägagångssätt för textsamtal. Hon 

har utfört en studie om textsamtal på 31 elever från fyra särskolor. Syftet med studien var att 

undersöka om textsamtal kan förbättra läsförståelsen hos elever med en intellektuell 

nedsättning. Precis som Pilten (2016) utförde Reichenberg också ett test före- och efter test 

innan arbetet med textsamtal startade. Eleverna delades in i två grupper där grupperna skulle 

få utöva varsin typ av textsamtal. Ena gruppen genomförde Reciprocal teaching (RT) medan 

den andra gruppen utförde Inference training (IT). Inference training innebär att eleverna ska 

träna på sin slutledningsförmåga och var i texten man ska läsa ”mellan raderna”. Studien 

genomfördes under 8 veckor med 16 stycken lektioner och där alla deltagare var diagnoserade 

med en intellektuell nedsättning. Det resultat som Reichenberg (2014, s. 91) fann var att både 

RT och IT gav förbättrade resultat på läsförståelsen efter textsamtalsundervisningen. Det 

fanns dock inga stora skillnader mellan metoderna utan förståelsen för skriven text ökade 

genom textsamtal oavsett tillvägagångssätt. 
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Likt Pilten (2016) så fann Li, Murphy och Firetto (2014, s. 228) i sin studie på 32 elever i 4:e 

och 5:e klass i USA, att beroende på vilken textgenre som användes i textsamtalet så 

påverkades läsförståelsen olika mycket. Resultaten av studien visade att läsförståelsen inte 

utvecklades i samma grad när eleverna under textsamtalet diskuterade om faktatexter som när 

de samtalade om berättande texter. Det övergripande syftet med studien var att undersöka 

samtal och om de påverkas av strukturer. Tillskillnad från Pilten (2016) så använder Li et al. 

(2014) inte metoden Reciprocal Teaching, utan fokuserar snarare på skillnaden mellan 

informativa- och berättande texter. Fortsättningsvis redovisar Li et al. att lärarna hade en 

förmåga att ställa mer frågor i samtalen om faktatexter än under berättande texter. Forskarna 

såg det som ett resultat av att lärarna behövde guida eleverna i större grad för att förstå 

faktatexten vilket således också resulterade i fler frågor (Li et al. 2014, s. 228). 
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6. Diskussion 

Följande kapitel kommer innehålla en del där vi först diskuterar kring vår metoddiskussion 

där vi beskriver vårt tillvägagångssätt. Det kommer även att ske en diskussion kring vårt 

insamlade datamaterial under rubriken resultatdiskussion. Där kommer vi föra en diskussion 

kring de resultat vi fått fram som är kopplat till tidigare forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Under denna rubrik kommer vi att diskutera och kritiskt värdera vår studies styrkor och 

svagheter när det kommer till sökord, sökstrategier, val av datamaterial samt vilka fördelar 

och nackdelar vår studie har i relation till vårt syfte. 

 

När det kommer till vår systematiska litteratursökning och val av data beslöt vi oss för att 

använda oss av sökord som var relevanta för vårt syfte och frågeställning. Till en början fick 

vi ett väldigt stort antal sökträffar bland artiklarna, detta medförde en del svårigheter då det 

var svårt att avgöra om källorna var av relevans och intresse. Vi beslöt oss då för använda oss 

av samma sökord på olika databaser för att se om resultatet var densamma eller om vi kunde 

få ner antalet sökträffar vilket vi också fick i vissa fall. Detta resulterade också till att vi 

uppmärksammade att databasen ERIC bestod av en stor mängd artiklar av intresse och där det 

fanns bra möjligheter till avgränsningar. Genom att vi började använda oss av den booleska 

sökmodellen kunde vi få in fler sökträffar som var av relevans. Vi var väl medvetna om att 

engelska sökord oftast ger ett större antal träffar än de svenska då många forskare väljer att 

skriva på engelska för att nå ut internationellt. Vi valde också att göra sökningar på svenska 

eftersom vi ville ta del av forskning som var grundad i Sverige, för att sedan i vissa fall göra 

en översättning av nyckelord på engelska för att inte gå miste om intressant forskning som var 

relevant för vår studie. 

 

Vi valde att vår datainsamling skulle ha kriterierna “övrigt vetenskapligt”, ”refereegranskat” i 

Swepub och i ERIC och Onesearch gällde ”peer-reviewed”. Detta gjordes då vi ville vara 

säkra på att det var forskning vi använde oss av och genom att ha dessa avgränsningar och 

kriterier visar det på att de blivit granskade innan publicering av två sakkunniga personer 

inom området. Något som vi uppmärksammade under tiden vi gick igenom våra valda artiklar 

var etiska principer. Eriksson Barajas et al. (2013, s.70) menar att etiska överväganden bör 

redovisas i en litteraturstudie. Trots att vi i en del artiklar själva har sett att de valt att ta upp 

etiska principer fanns det också de som saknar detta och inte tagit hänsyn till det. Trots att de 

etiska principerna inte togs upp valde vi att använda dem på grund av att de varit 

”refereegranskade” och ”peer-reviewed”. 

 

Utifrån de valda artiklar, där både internationell och nationell forskning ingår, kan vi se att 

studiernas genomförs i olika länder. Här menar vi att det måste det finnas en medvetenhet 

kring att det kan finnas en kulturell skillnad mellan länderna och som påverkar 

forskningsresultaten. De artiklar vi har valt att presentera har främst utfört sin forskning i 
Sverige, men även länder som Norge, USA och Turkiet har förekommit. 
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6.2 Resultatdiskussion 

I följande underrubrik kommer litteraturstudiens resultat att analyseras i relation till vår 

bakgrund, syfte och frågeställningar. Studiens huvudsakliga syfte att belysa hur forskningen 

ser på textsamtal som metod i svenskundervisningen i relation till läsförståelsen . Utifrån detta 

kom frågeställningen “Hur kan textsamtal bidra till visad läsförståelse?”. 

Resultatdiskussionen kommer således att diskuteras utifrån artiklarnas resultat och den 

bakgrund vi tidigare presenterat. 

 

I vår litteraturstudie fann vi en del negativa aspekter som nödvändigtvis inte betonades som så 

av forskarna men som vi uppfattar som negativa. Dock så reflekterade vi över att när vi ställde 

artiklarna mot varandra så var fokus ofta på att se ett resultat och så fort det var bekräftat sågs 

metoden överlag som positiv, trots att de lyfte negativa aspekter. Eckeskog (2013, s.20-21) 

betonar att alla elever lär sig olika och alla elever ligger på olika kunskapsnivåer vilket 

pedagoger måste ta hänsyn till. Eriksson (2002, s 190-191) menar att mycket av tiden vid 

textsamtal läggs på oväsentliga saker som exempelvis hur många sidor som ska läsas och 

eleverna blir tvungna att anpassa sig till hur snabbt de övriga eleverna läser. Detta ser vi som 

negativt då tid går till spillo och den individanpassade undervisningen förbises. 

 

Reichenberg och Emanuelsson (2014, s.2) beskriver vikten av att arbeta med strukturerade 

metoder gällande undervisningen i läsförståelse för att utvecklingen ska ske hos alla elever. 

De lägger tyngd på att inte endast förlita sig på metoden utan det måste ske anpassning för att 

det ska passa just de elever du undervisar. Pilten (2016, s.245) redogör för hur användandet av 

reciprocal teaching kan ske och ställer sig positiv till denna metod, men Levlin (2014, s. 157) 

ställer sig kritiskt till RT, då hon menar att den inte stödjer elever med 

läsförståelsesvårigheter. Även Pilten (2014, s.245) nämner att denna metod särskilt visar på 

goda resultat hos de elever som var högpresterande men inte de lågpresterande. Med större 

eftertanke funderar vi på om nyttan med RT för svaga elever kan minska om de blandas med 

högpresterande elever, vilket talar för att dela upp klassen under textsamtalen. Det gör att de 

svaga eleverna får mer plats och att läraren bättre kan anpassa sitt sätt att leda samtalen till 

gruppen. Däremot visar Reichenberg (2014, s.91) att elever med en intellektuell nedsättning 

presterat positivt genom denna metod. Här ser vi en intressant aspekt där Pilten hävdar att RT 

inte visar på lika positiva resultat för de svaga eleverna medan de med en intellektuell 

nedsättning där undervisningen sker på en lägre nivå kan ta till sig metoden. Detta skapar 

frågor hos oss kring hur det kan vara så? Och vad är det som gör att de lågpresterande 

eleverna inte kan ta till sig denna metod på samma sätt? Detta är frågor vi bär med oss ut i 

arbetslivet. 

 

Reichenberg (2012, s, 11) påpekar vikten av strukturerad undervisning som gynnar både 

svaga och starka läsare. Om vi ska koppla detta till vårt syfte som var att “Belysa hur 

forskningen ser på textsamtal som metod i svenskundervisningen i relation till läsförståelsen” 

så kan vi se att textsamtal är ett gynnande arbetssätt om det används på rätt sätt. Anpassning 

efter elever måste ske och pedagogen måste ha ett kritiskt förhållningssätt till metoden och 
vilka metoder och strategier som passar. Detta stämmer även in på vår frågeställning som var 

“Hur kan textsamtal bidra till visad läsförståelse?” Då vi menar att anpassning på individnivå 

måste ske för att det ska bidra. Murphys et al. (2009, s. 756) resultat visar att textsamtal 

gynnar de svaga eleverna och att de starka eleverna redan har den kunskap som tränas i 

textsamtal.  
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Serafini och Ladd (2008, s.16) hävdar att 75% av alla elever som deltog  gav bokstavliga svar 

där ingen egen tolkning förekom, vilket vi uppfattar som en nackdel för båda svaga och starka 

elever då deras analysförmåga inte utvecklas. De svar som eleverna ger beror förstås på vilka 

svar läraren godtar, och vilka frågor som ställs. Stokke Olaussen (2016) och Vargas (2016) 

resultat visar att sättet att ställa frågor har samband med det som i läroplanen står kring 

exempelvis kommunikativ- och analysförmåga. Enligt läroplanen 2011 (Skolverket, 2016b) så 

uppmuntras kommunikativa förmågan i och med lärarnas frågor som kan inspirera till vidare 

diskussion medan analysförmåga tränas via fördjupade frågor och gemensamma funderingar. 

Dessa förmågor menar vi utvecklas genom textsamtal, eftersom det bygger på en ständig 

diskussion och kommunikation. Dock krävs det en medvetenhet hos läraren och ett aktivt 

arbete för att rätt frågor ska ställas. 

 

Vår reflektion är att vi ser att alla behöver träna på läsförståelse men detta kan ske på olika 

nivåer. De starka eleverna kan genom textsamtal stärka andra förmågor som till exempel 

kommunikationsförmågan genom att förklara texten för en klasskamrat.  Stokke Olaussen 

(2016) och Varga (2016) lyfter båda vikten av hur frågor ställs till eleverna, för bästa möjliga 

resultat av läsförståelse. Det som skiljde forskarna åt var att Stokke Olaussen undersökta en 

årskurs 1 medan Varga observerade en årskurs 6-7, vilket såklart kan ha påverkat resultatet. 

Stokke Olaussen (2016, s. 2600) nämner ofta i sitt resultat att det är viktigt att under 

textsamtal hjälpa eleverna att omformulera sig och att lärarna upprepar sina frågor samt 

elevernas frågor. Hennes tillvägagångssätt kan enligt Beck och Mckeown (2001, s. 19) ses 

som typiskt då de lyfter problematiken som det innebär att föra samtal med en grupp unga 

elever. Beck och Mckeown lyfter, likt Stokke Olaussen, att det viktigaste under ett textsamtal 

är att läraren får tolka elevernas svar, hjälpa dem att formulera sig samt att fånga viktiga 

tankar som eleverna framför, allt för att ge bättre läsförståelse. Varga (2016, s. 32) fokuserar 

snarare på hur frågorna kan förbättras ytterligare. Vi ser således att beroende på vilken ålder 

som observeras kommer lärarna att ha olika uppfattningar kring vilka samtalsstrategier som är 

viktigast att lyfta och vilka frågor som ska ställas. 

 

Westlund (2009, s.70) nämner att utifrån tidigare forskning räknades människan som 

läskunnig enbart genom att kunna avkoda. Idag är det mycket mer komplext än så. För att ha 

förståelse för en text idag menar Jönsson (2007, s. 23-26) att djupare kunskaper och mening 

krävs där bland annat läsförståelse kan uppnås i och med samarbete. Detta är någonting som 

vi helt och hållet håller med om. Det räcker inte med att endast kunna läsa av någonting utan 

att veta vad det egentligen betyder i ett sammanhang. Idag ser vi så mycket texter dagligen 

som vi måste ifrågasätta. Utan att då ha en förståelse kring att tolka en text och tar allt 

ordagrant, kan texten få en helt annan innebörd. Detta styrker även Visén (2015) och Maine 

(2013) då de hävdar att textsamtal leder till att eleverna fördjupar sin läsförståelse kunskaper 

tillsammans genom att diskutera och analysera textinnehållet. Murphy et al. (2009, s.756) 

menade att det är först efter 24 veckor med textsamtalsundervisning som signifikanta resultat 

visas, något som kan vara en nackdel då bristen på tid är något som många lärare kämpar 

med. Vi tror dock att det gäller att ha långsiktiga mål och tålamod och förståelse för att det tar 

tid att bygga upp en god läsförståelse från grunden. 

  

Efter att ha läst resultatet från PISA (Skolverket, 2016c) och PIRLS (Skolverket, 2012) som 

båda presenterat resultat i svenska skolor som varit nedåtgående i drygt 15 år, är vi 

bekymrade. Dock ser vi hopp i senaste undersökningen i PISA som för första gången vänt 

denna trend och förbättrat sina resultat. Viktigt är att här inte nöja sig med denna vändning 

utan att fortsätta arbeta mot de resultat vi en gång hade. Taube (2013) menar att en kvalitativ 
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läsförmåga ses som en nödvändig förutsättning för landets fortsatta positiva utveckling (s. 

99). 

 

Utöver de kulturella skillnader som kan påverka resultaten bör också kritiska reflektioner ske 

kring de etiska aspekterna. Många av våra artiklar nämner inte hur de förhåller sig till dessa, 

vilket leder till ett minskat förtroende för studien. Likaså Jönssons (2007) studie har vi 

kritiska reflektioner kring. Hennes studie utgår från hennes egen klass där hon utöver hennes 

dagliga lärararbete också forskar. Här kan hennes subjektiva åsikter påverka det oberoende 

forskningsarbete hon ska genomföra på sig själv och klassen. 

 

Vi ser i stort sett en allmän konsensus hos forskarna kring de positiva effekter textsamtal för 

med sig. Vi fann dock en viss skillnad i vilka negativa aspekter de presenterade, vissa menade 

på att textsamtal endast gynnade vissa elever, andra hävdade att textsamtal var bra om det 

användes som komplement till annan undervisning. Vissa menade även att textsamtal tog tid 

och gjorde att eleverna fick anpassa sig efter varandra, vilket var en nackdel. Efter att ha läst 

all den forskning som uppmuntrat samt ifrågasatt denna typ av undervisning ser vi textsamtal 

som en utmärk strategi för att stärka elevernas läsförståelse. Dock kommer vi ha de negativa 

aspekterna i åtanke. 
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7. Slutsats och implikation 

I tidigare kapitel så har vi bearbetat källorna i relation till varandra för att få fram likheter och 

skillnader i förhållande till syfte och frågeställning. I detta kapitel kommer vi fokusera på 

vilka slutsatser vi kan dra från vår litteraturstudie och utmynna i förslag för fortsatt forskning. 

 

Vår litteraturstudie lyfter det faktum att läsförståelsen är ett komplext område med många 

bottnar. Vi har dels tagit del av rapporter som visar på brister inom svenska elevers kunskaper 

inom läsförståelser, dock har vi också sett att svenska elever fortfarande har en hög nivå 

jämfört med många andra länder. Under studien har vi sett många forskare som ställt sig 

positiva till att använda sig av textsamtal för att utveckla läsförståelsen. Vad vi kan se att 

problemet ligger när det kommer till läsförståelse är att eleverna inte har de förmågor och det 

intresse som behövs för att bli en god läsare. Vidare verkar forskarna överens om att 

textsamtal bidrar till en förbättrad läsförståelse, trots de negativa aspekter de lyfter. 

Forskningsresultaten är dock oense om vilken strategi som detta ska ske genom och det är där 

den stora diskussionen finns inom området. 

 

För fortsatt forskning hade det varit intressant att fortsätta undersöka vilka slags strategier för 

textsamtal som används ute på skolorna. Vilka strategier passar för vilka elever? finns det 

strategier som är bättre lämpade för yngre respektive äldre elever och hur väl fungerar 

strategierna på svaga samt starka elever? Här ser vi ett stort forskningsområde som hade varit 

intressant att ta del av. Att både inkludera alla och skapa en individanpassad undervisning är 

en svår balansgång i skolan. För oss som framtida lärare och för lärare som är verksamma 

idag är det av vikt att bygga undervisningen på forskning. Genom vår litteraturstudie har vi 

funnit en klar bild över att textsamtal fungerar positivt för elevernas läsförståelse, vilket får 

oss själva att vilja utveckla detta arbetssätt. Vi ser stor utvecklingspotential kring textsamtal 

där vi dels kan fortsätta ta vara på ny forskning inom området, men också ta del av de erfarna 

lärarkollegor vi kommer att ha när vi är färdiga lärare. 

 

Sammanfattningsvis så anser vi att slutsatsen stämmer väl överens med vårt syfte där vi 

utifrån vår litteraturstudie ser att textsamtal fungerar som undervisningsmetod när det kommer 

till att utveckla läsförståelse. 
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Bilaga A: Sökordsöversikt 

 

Databas Sökord Avgränsning Träffar Valda 

källor 

OneSearch läsförståelse Peer-reviewed, fulltext 8 2 

Onesearch literary text-talk Peer-reviewed, fulltext, 83 - 

Onesearch textsamtal peer-reviewed, fulltext 2 - 

ERIC classroom discourse Avgränsning 1: 
refereegranskat 
Fulltext 
Avgränsning 2: 2010-2017 
Avgränsning 3: 
education level: elementary 

education 

437 
281 
58 

- 
- 
- 

ERIC reading strategies AND 

talk 
Avgränsning1: peer-reviewed 
Avgränsning 2: 2010-2017 

161 
63 

- 
1 

ERIC literacy Avgränsning: 
peer-reviewed, fulltext 
Avgränsning 2: 2010-2017 
Avgränsning 3: 
education level: elementary 

education 

4273 
2552 
546 

- 
- 
- 

ERIC literacy AND talk AND 

education 
Avgränsning 1: peer-reviewed, 

fulltext. 
Avgränsning 2: 2010-2017 

54 
31 

- 
1 

ERIC literary text-talk peer-reviewed, fulltext. 1 - 
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ERIC text-talk peer-reviewed 9 1 

ERIC text talk Avgränsning 1: peer-reviewed, 

fulltext 
Avgränsnig 2: 2010-2017 
Avgränsning 3: 
Education level: elementary 

education 

30 
17 
4 

- 
- 
1 

ERIC reciprocal teaching Avgränsning 1: 
peer-reviewed, fulltext 
Avgränsning 2: 2010-2017, 
Avgränsning 3: 
education level: elementary 

education 

71 
48 
10 

- 
- 
1 

ERIC read aloud response peer-reviewed, fulltext 11 1 

ERIC teaching in literacy Avgränsning 1: 
peer-reviewed, fulltext 
Avgränsning 2: 2010-2017 
Avgränsning 3: education level: 

Elementary school 

1800 
1153 
260 

- 
- 
- 

ERIC learning in literacy Avgränsning 1: peer-reviewed, 

fulltext 
Avgränsning 2: 2010-2017 
Avgränsning 3: 
Education level: Elementary school 

1982 
1339 
289 

- 
- 
- 
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ERIC cooperative learning Avgränsning 1: peer-reviewed, 

fulltext. 
Avgränsning 2: 2010-2017 
Avgränsning 3: 
Education level: Elementary 

education 

1588 
1151 
128 

- 
- 
- 

ERIC Question the Author Avgränsning 1: 
peer-reviewed, fulltext 
Avgränsning 2: 
2010-2017, 
Avgränsning 3: 
education level: elementary 

education 

1437 
498 
80 

- 
- 
- 

Swepub litteracitet Övrigt vetenskapligt 47 2 

Swepub “ Refereegranskat 8 - 

Swepub Samtala om texter Övrigt vetenskapligt 12 1 

Swepub “ Refereegranskat 0 - 

Swepub Läsförmåga Övrigt vetenskapligt 51 - 

Swepub “ Refereegranskat 7 - 

Swepub Textsamtal Övrigt vetenskapligt 25 - 

Swepub “ Refereegranskat 10 1 

Swepub läsförståelse grundskolan Övrigt vetenskapligt 6 1 
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Swepub reading comprehension 

strategies 
Övrigt vetenskapligt 22 1 

Swepub literacy AND talk Refereegranskat 35 - 

Swepub “ Övrigt vetenskapligt 23 - 

Swepub bokprat Refereegranskat 0 - 

Swepub ” Övrigt vetenskapligt 5 1 
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Bilaga B: Artikelöversikt 

 

Författar

e  (år) 
Titel Syfte Metod Urval Kritiska 

och etiska 

reflektione

r 

Resultat 

Mengyi 

Li, 

KarenP. 

Murphy 

& Carla 

M. Firetto 

(2014) 

Examining the 

Effects of Text 

Genre and 

Structure on 

Fourth- and 

Fifth-grade 

Students´ High- 

Level 

Comprehension 

as Evidence in 

Small-Group 

Discussions 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

kvalitativa 

samtal som är 

effektiva i att 

främja 

elevernas 

förmåga att 

tänka och 

resonera om 

texter. 

Fallstudie. 

Undersökningen 

höll på i 12 

veckor. 15 

texter användes 

i 

undersökningen. 

32 

elever i 

4:e och 

5:e 

klass i 

nordöst

ra USA. 

Lärarna 

i 

klassern

a deltog 

också. 

Studien 

lyfte inga 

etiska 

aspekter 

eller varför 

urvalet gick 

till som det 

gjorde. 

Förståelsen 

utvecklades 

inte i samma 

grad när 

eleverna 

samtalade om 

faktatexter som 

när de 

diskuterade 

berättandetexte

r. 

Författar

e  (år) 
Titel Syfte Metod Urval Kritiska 

och etiska 

reflektione

r 

Resultat 

Gulhiz 

Pilten 

(2016) 

The Evaluation 

of Effectiveness 

of Reciprocal 

Teaching 

Strategies on 

Comprehension 

of Expository 

Texts. 

Syftet var 

att  undersöka 

effekterna av 

läsförståelse 

genom 

användandet 

av Reciprocal 

Teaching  i 

faktatexter. 

Blandat mellan 

kvalitativa och 

kvantitativa 

metoder. Den 

kvantitativa 

metoden 

användes 

genom ett test 

på elevernas 

kunskaper före 

studien men sen 

också efter 

studien. Lärar- 

och 

elevintervjuer 

gjordes som del 

i den kvalitativa 

metoden. 11 

veckor lång 

studie. 

54 

elever i 

årskurs 

4 i 

Turkiet. 

Skolan 

och 

klassern

a valdes 

ur 

Konya 

provins

en, 

detta 

för att 

studien 

då 

skulle 

ske 

snabbar

e och 

vara 

mer 

ekonom

isk. 

Nämns 

inget om 

etiska 

principer. 

Läsförståelsen 

ökade 

signifikant hos 

de elever som 

använde 

metoden 

Reciprocal 

Teaching i 

faktatexter. 

Författar

e  (år) 
Titel Syfte Metod Urval Kritiska 

och etiska 

reflektione

r 

Resultat 
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Bodil 

Stokke 

Olaussen 

(2016) 

Classroom 

Discourse: The 

Role of Teachers´ 

Instructional 

Practise for 

Promoting 

Student 

Dialouges in the 

Early Years 

Literacy Program 

(EYLP) 

Att analysera 

vad lärare 

säger och gör 

för att genom 

det främja 

samtal som är 

lärarledda. 

Fallstudie med 

videoobservatio

ner där analys 

gjordes både 

kvalitativt och 

kvantitativt i 

efterhand. 

En del 

av en 

större 

studie 

Gjordes 

under 

en tre-

dagarsp

eriod 

och de 

två 

“fallen” 

i denna 

studie 

undervi

sade i 

första 

klass 

medan 

de 

resteran

de 3 

undervi

sade i 

årskurs 

2. 

Frivilligt 

deltagande. 

Föräldrarna 

till alla barn 

fick 

förfrågan 

om barnen 

fick delta 
Eftersom 

studien 

endast 

undersöker 

två lärare så 

är statistiska 

generaliserb

arheten 

begränsad. 

Båda lärarna 

var positivt 

inställda till 

utökade och 

långa 

textsamtal. De 

fostrade 

eleverna 

genom sitt 

språkliga 

genomförande 

i samtalen, att 

introducera 

svåra ord och 

låta eleverna 

samtala i tur 

och ordning. 

Författar

e  (år) 
Titel Syfte Metod Urval Kritiska 

och etiska 

reflektione

r 

Resultat 

Monica 

Reichenb

erg 

(2014) 

The importance 

of structured text 

talks for 

students´reading 

comprehension. 

An intervention 

study in special 

schools 

Syftet med 

studien var att 

undersöka om 

textsamtal 

kan förbättra 

läsförståelsen 

hos elever 

med en 

intellektuell 

nedsättning. 

En kvantitativ 

metod där test 

sker före och 

efter arbetet 

med textsamtal. 

31 

elever 

med en 

intellekt

uell 

nedsätt

ning 

från 

fyra 

särskol

or från 

en 

region i 

västra 

Sverige. 

Etiska 

aspekter 

nämns och 

deltagarna 

och dess 

föräldrar 

har blivit 

informerade 

både 

muntligt 

och 

skriftligt. 

När det kom 

till förståelsen 

av skriven text 

visade 

resultatet inga 

skillnader 

beroende på 

om RT eller IT 

användes men 

båda grupperna 

ökade sina 

resultat efter 

undervisning 

med textsamtal 

Författar

e  (år) 
Titel Syfte Metod Urval Kritiska 

och etiska 

reflektione

r 

Resultat 
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P. 
Karen 

Murphy, 

Ian  A. G 

Wilkinson

, Anna O. 

Soter, 

Maeghan 

N. 

Hennesey

, John F. 

Alexander

. 

Examining the 

Effects of 

Classroom 

Discussion on 

Students´Compre

hension of Text: 

A Meta-Analysis 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

effekterna av 

textsamtal 

och hur 

elevernas 

förståelse, 

kritiska 

tänkande och 

deras 

förmåga att 

resonera 

utvecklades i 

och med detta 

Forskarna utför 

en meta-analys 

av insamlat 

empiriskt 

material. 

Första 

urvalet: 

Att det 

är 

empiris

kt 

material 

som 

meta-

analyse

n 

bygger 

på. 

Andra 

urvalet: 

Att 

datan 

visar 

kvantita

tivt 

resultat. 

Tredje 

urvalet: 

Att den 

kvantita

tiva 

datan 

var av 

intresse 

för 

analyse

n. 

Etiska 

reflektioner 

nämns ej. 

Flera 

tillvägagångssä

tt under 

textsamtal var 

mycket 

effektiva för 

att främja 

elevernas 

förståelse av 

texten. 

Elevernas 

ökade taltid 

med textsamtal 

nödvändigtvis 

inte innebar att 

deras 

läsförståelse 

förbättras som 

en direkt följd. 

Författar

e  (år) 
Titel Syfte Metod Urval Kritiska 

och etiska 

reflektione

r 

Resultat 

Frank 

Serafini 

& Sophie 

M. Ladd 

(2008) 

The challenge of 

moving beyond 

the literal in 

literature 

discussions. 

Syftet med 

undersökning

en var att 

förstå 

betydelse och 

meningsfullh

et som 

byggdes av 

eleverna 

under 

textsamtal 

kring böcker 

de lyssnat på 

tillsammans. 

En kvalitativ 

tolkningstudie 

(interpretivist 

research). Det 

vill säga ett 

fokus på 

metoden går ut 

på att förstå och 

tolka 

bakomliggande 

perspektiv hos 

deltagarna när 

de samtalar. 

Fokuset ligger 

på att tolka 

innehållet och 

inte hur 

insamlandet 

gick till. 

Läraren 

valdes 

aktivt. 

då hon 

använd

e sig 

varje 

dag av 

bilderb

öcker 

som 

lästes 

högt 

och 

som 

sedan 

diskuter

ades 

bilderb

oken. 

Etiska 

aspekter 

nämn inte 

I vilken stor 

utsträckning 

som eleverna 

under 

textsamtal gav 

bokstavliga 

svar jämfört 

med svar som 

bygger på 

tolkning. Över 

75 procent av 

elevernas 

respons 

fastställde eller 

bekräftade det 

som redan stod 

skrivet i texten 

eller visades 

via bilder. 
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Författar

e  (år) 
Titel Syftet Metod Urval Kritiska 

och etiska 

reflektione

r 

Resultat 

Maria 

Levlin 

(2014) 

Lässvårigheter, 

språklig förmåga 
och skolresultat i 

tidiga skolår- 
En undersökning 

av 44 elever i 

årskurs 2 till 3 

Undersöka 

den 

språkligaförm

ågan kopplat 

till avkodning 

och 

läsförståelses

vårigeter i åk 

2 
samt hur läs- 

och 

språkförmåga

n förhåller sig 

till 

skolresultaten 

i svenska och 

matematik 

bedömda i 

nationella 

prov. 

Först deltog 187 

elever i en 

screening. Även 

en analys av 

elevernas 

nationella prov i 

åk 3 gjordes. 

Därefter på 

grund av 

bortfall deltog 

44 elever i en 

logopedutrednin

g.   

44 

elever i 

årskurs 

2 till 

3.   

Etiska 

övervägand

en tos i 

hänsyn. 

Studien tyder 

på att 

lässvårigheter 

inte endast 

påverkar 

svenskan utan 

också andra 

lästunga 

ämnen. Elever 

med 

Läsförståelsesv

årigheter 

riskerar att inte 

klara nationella 

proven. 

Författar

e  (år) 
Titel Syftet Metod Urval Kritiska 

och etiska 

reflektione

r 

Resultat 

Anita 

Varga 

(2016) 

Frågan som 

didaktiskt 

verktyg – en 

studie av 

textsamtal kring 

skönlitteratur 

i  årskurs 6 och 7 

Är att 

synliggöra 

hur 

frågeställande

t kam 

tillvaratas i 

textsamtal 

kring 

skönlitteratur 

för att stödja 

eleverna i att 

utveckla 

läsförmågan. 

Aktionsforsknin

gsbaserad där 

två klasser och 

fyra lärare under 

fyra års tid 

observeras via 

videoinspelning

ar.Varga är själv 

inte närvarande 

vid 

videoinspelning

arna.. Studien 

fokuserar på 

kvalitativa 

aspekter av 

lärarnas 

undervisning 

snarare än 

kvantitativa. 

Denna 

studien 

redovis

ar 

endast 

resultat 

från 

textsam

tal från 

de två 

första 

åren i 

årskurs 

6 och 7. 

Vetenskapsr

ådets etiska 

regler följs 

och nämns i 

artikeln. 
. 

Användandet 

av 

frågeställandet 

under 

textsamtal ger 

gynnande 

möjligheter till 

utveckling av 

att utveckla sin 

läsförmåga om 

de används 

som 

komplement 

till andra 

strategier. 

Författar

e  (år) 
Titel Syftet Metod Urval Kritiska 

och etiska 

reflektione

r 

Resultat 
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Karin 

Jönsson 

(2007) 

LITTERATURA

RBETETS 
MÖJLIGHETER

- 
En studie av 

barns läsning i 

årskurs F–3 

Få kunskap 

om hinder 

och 

möjligeter av 

användande 

av 

litteraturpeda

gogiska 

redskap som 

ingår i 

litteraturarbet

et åk F-3. 

Även 

undersöka 

elevers 

föreställnings

världar under 

läsarbetet. 

En studie där 

forskaren 

undersöker i sin 

klass från de 

fyllt sex tills åk 

3. Undersöker 

arbetet kring 

skönlitterära 

texter. Hur de 

mäter 

undervisningen 

och texter 

enskilt samt 

tillsammans. 

De 

urval 

som 

gjordes 

var att 

Jönsson 

följde 

sin 

klass 

under 4 

år. 

Etiska 

aspekter 

nämns inte 

Den 

gemensamma 

läsningen 

visade på att 

eleverna var 

aktiva 

lyssnare. Kring 

förståelsen av 

texter var 

elevernas 

erfarenhet av 

stor vikt samt 

vikten av att 

befinna sig i en 

trygg miljö. 

Författar

e  (år) 
Titel Syftet Metod Urval Kritiska 

och etiska 

reflektione

r 

Resultat 

Katarina 

Eriksson 

(2002) 

Life and Fiction- 
On intertextuality 

in pupils’ 

booktalk 

undersöka 

gruppdiskussi

oner kring 

böcker i 

skolan 

Videoinspelning 

av boksamtal 

där varje lektion 

var 30 min. 

Åtta 

olika 

grupper 

från 

fyra 

olika 

klasser 

där 

samma

nlagt 

fyrtio 

elever 

och fem 

lärare 

deltog 

Studien 

nämner 

etiska 

principer. 

Ett dilemma 

med textsamtal 

där hon ser att 

mycket tid 

läggs på 

oväsentliga 

saker. Hänsyn 

måste tas till 

klasskompisar

na beroende på 

hur långt de 

kommit i sin 

läsprocess. 

Författar

e  (år) 
Titel Syftet Metod Urval Kritiska 

och etiska 

reflektione

r 

Resultat 

Sari 

Vuorenpä

ä (2016) 

Litteracitet 

genom 

interaktion 

Analysera de 

samspel som 

uppstår under 

textsamtal för 

elever i 

grundskolans 

tidiga år där 

flerspråkiga 

miljöer stod i 

fokus 

Fältanteckninga

r, ljud- och 

videoinspelning

ar, foton samt 

insamlat 

skoldokument 

Fyra 

elevgru

pper 

och 

totalt 

75 

elever i 

årskurs

erna 1-3 

i en 

skola i 

Sverige. 

Etiska 

övervägand

en togs i 

hänsyn. 

De resultat hon 

fått fram är att 

samtalsmönste

r under 

textsamtal 

varierar 

beroende på 

hel- eller 

halvklass. 

Även att 

struktur är 

viktigt under 

textsamtalen. 
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Bilaga C: Kategoriöversikt 

Titel, författare Förståelse av 

texten via 

textsamtal 

Hur olika 

textsamtal används 

för visad 

läsförståelse 

Life and Fiction- 
On intertextuality in pupils’ booktalk 
Katarina Eriksson (2002) 

x 
 

Classroom Discourse: The Role of Teachers Instructional Practise 

for Promoting Student dialouges in the Early Years Literacy 

Program (EYLP). 
Bodil Stokke Olaussen (2016) 

x x 

Frågan som didaktiskt verktyg – en studie av textsamtal kring 

skönlitteratur i årskurs 6 och 7. Anita Varga (2016) 
x x 

The Evaluation of Effectiveness of Reciprocal Teaching Strategies 

on Comprehension of Expository Texts. 
Gulhiz Pilten (2016) 

 
x 

Lässvårigheter, språklig förmåga och skolresultat i tidiga skolår- 

En undersökning av 44 elever i årskurs 2 till 3. Maria Levlin 

(2014) 

 
x 

Examining the Effects of Text Genre and Structure on Fourth- and 

Fifth-grade Students´ High- Level Comprehension as Evidence in 

Small-Group Discussions. Mengyi Li, KarenP. Murphy & Carla 

M. Firetto (2014 

 
x 

The challenge of moving beyond the literal in literature 

discussions. 
Frank Serafini & Sophie M. Ladd (2008) 

x 
 

LITTERATURARBETETS 
MÖJLIGHETER- 
En studie av barns läsning i årskurs F–3. 
Karin Jönsson (2007) 

x 
 

Litteracitet genom interaktion 
Sari Vuorenpää (2016) 

 
x 
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Examining the Effects of Classroom Discussion on 

Students´Comprehension of Text: A Meta-Analysis. P. Karen 

Murphy, Ian  A. G Wilkinson, Anna O. Soter, Maeghan N. 

Hennesey, John F. Alexander (2009). 

x x 

The importance of structured text talks for students´reading 

comprehension. An intervention study in special schools. 
Monica Reichenberg (2014) 

 
x 
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