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1.Inledning
Det är av stor vikt att elever får en god läsförståelse för att fungera i ett samhälle. Inte minst i
skolan skall eleverna få god läsförståelse då det ingår i alla ämnen. Det finns internationella
studier som visar på att svenska elevers läsförståelse i svenska blivit sämre (Skolverket,
2012). Läsförståelse är en koppling mellan interaktionen mellan texten och läsaren, då skapas
mening, det krävs även att läsaren är aktiv i läsprocessen. En strategi som visat sig främja
elevernas läsförståelse i svenska är textsamtal, vilket innebär att eleverna samtalar om textens
innehåll (Liberg, 2010).
Eleverna ska i skolan få kunskap om hur kommunikation med andra bedrivs. Den språkliga
förmågan som eleverna tränas i kommunikationen med andra utvecklas då de får möjligheten
i skolan att lyssna och återberätta händelser (Skolverket, 2017, s. 9, 250, 427, 428).
Läsförståelse menar Ohlin- Scheller (2014, s. 10) är viktigt då läsförståelse krävs för att kunna
vara en aktiv samhällsmedborgare. Det är viktigt att kunna förstå olika texter i vår omvärld.
Genom våra erfarenheter präglas vårt språk och via språket sätter vi ord och förmedlar känslor
(Hedeboe och Polias, 2008, s. 11). Skolverket (Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen
och fritidshemmet, 2017, s. 252) lyfter även att språket är viktigt då språket är ett redskap
inom kommunikation, lärande och tänkande. Språket utvecklar även identiteten, uttrycker
känslor och tankar men också hur andra känner och tänker. Ett rikt språk behövs för att kunna
förstå och verka i samhället då både kultur, livsåskådningar och generationer skiljer sig åt.
Utifrån Skolinspektionens kvalitetsrapport (2016, s. 5) visar det sig att lärare måste låta
eleverna samtala om texter. Eleverna måste få bearbeta och samtala om texter för att få en
fördjupad läsförståelse. Bergöö (2009, s. 15) lyfter även han fram att det är viktigt att låta
eleverna komma till tals, det är genom erfarenheter som kunskap och utveckling utvecklas.
Det är därför viktigt att låta eleverna samspela i det sociala och låta eleverna utvecklas med
sin omgivning. När eleverna möter olika typer av texter kan de ta till sig kunskap om sig
själv, andra, om olika samanhang och texters uppbyggnad. Samtal är ett sätt att närma sig
text, det kan vara betydelsefullt för elevers läsförståelse när samtal tillsammans med andra
bedrivs (Jönsson, 2009, s. 100-101).
Reichenberg och Emanuelsson (2014, s. 2) menar att när elever arbetar självständigt leder det
till att eleverna får en försämrad läsundervisning. De hävdar att den individuella läsningen
som sker via bänkböcker inte bidrar till att läsningen får någon struktur, vilket innebär att
eleverna inte får den undervisning som behövs för att veta vilken strategi som kan användas
vid läsning. Enligt Skolverket (2017, s. 252) ska eleverna utveckla sin förmåga att skapa och
bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Genom att eleverna får arbeta enskilt med
att läsa skönlitterära verk bidrar det enligt Schmidls studie (2008, s. 125) till att eleverna inte
utvecklar en djupare förståelse för textens innehåll. Detta visade sig när eleverna inte kunde
återberätta vad texten handlade om. Genom en bristande läsförståelse kan eleverna utveckla
en sämre självbild vilket kan leda till ångest för dem när de ska ta sig igenom texter i skolan
menar Reichenberg (2014, s. 12).
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Lärare är osäkra på vilka didaktiska strategier elever behöver för en god läsförståelse menar
Granström (2013, s. 73). Det leder i sin tur till att eleverna inte får de förutsättningar som
behövs för att utveckla en god läsförståelse. En anledning till att textsamtal inte är så vanligt
enligt Hallesson och Andersson (2013, s. 88) kan bero på att lärarna behöver kunskap om hur
textsamtal skall bedrivas. Det kan exempelvis vara något slags verktyg som kan iscensättas
för att lärarna skall kunna bedriva textsamtal tillsammans med sina elever. Knutas (2008, s.
277) menar att det är ovanligt att lärarna bedriver textsamtal i sin undervisning.

1.1 Problemområde
Textsamtal är en mindre förekommande strategi som lärarna använder sig av i sin
undervisning menar Knutas (2008, s. 277). Utifrån Skolinspektionens kvalitetsrapport (2016,s.
5) beskrivs det att det är viktigt att elever får bearbeta en text tillsammans i det sociala för att
bli bättre på läsförståelse. Dock menar Granström (2013, s. 74) att lärare är osäkra på vilka
strategier som eleverna behöver utveckla för att få en god läsförståelse. Detta visar sig vara
motsatsen tillvarandra då det är svårt för eleverna att tillskansa sig strategier när lärarna är
osäkra. Samtidigt visar Skolinspektionens kvalitetsrapport att elever behöver samtala om
texter för att få en förståelse. Hur går detta ihop? Läser elever individuellt får de inte någon
struktur, vilket bidrar till att eleverna inte förstår vilken strategi de kan använda sig av i
textbearbetning. Nationella forskningar visar på att elever blivit sämre på läsförståelse, dock
är det viktigt att elever kan tolka och förstå en text, både i skolan men också i samhället
(Skolverket, 2012).

Utifrån dessa aspekter anser jag att det är relevant att forska kring vilka strategier elever i de
yngre skolåren använder sig av i det sociala samspelet. Min förhoppning är att arbetet kan
bidra till att undersöka och belysa detta arbete vidare.

1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med arbetet är att undersöka hur elever muntligt kommunicerar med varandra vid ett
textsamtal i svenska, samt att se på vilka sätt eleverna bidrar under textsamtalets gång.
Syftet ska uppnås genom att besvara följande frågeställning.


Vilka strategier använder sig eleverna av för att gemensamt nå fram till en förståelse i
textsamtal?
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1.3 Disposition
Inledningen presenterade valet av ämne och vad grunden till studien vilar på. Det efterföljs av
ett problemområde angående bristfälligheten inom läsförståelse i svenska, där strategier är
viktiga för eleverna. Därefter beskrivs syftet med studien och vilken frågeställning studien
grundar sig på. Efter följs det ett stycke angående bakgrunden till ämnet där läsförståelse,
läroplanen, läsförståelsemetoder grundade i det sociokulturella perspektivet och tidigare
forskning beskrivs. Sedan beskrivs metod, analysverktyg, urval, genomförande,
insamlingsmetod, databearbetning etiska principer och slutligen metoddiskussion. Vidare
övergår studien i resultatet och vidare till en resultatdiskussion. Slutligen i studien skrivs det
fram slutsats och implikation tillsammans med lärdomar.
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2.Bakgrund
I följande avsnitt definieras centrala begrepp som är kopplade till studiens innehåll. Vilka
teorier studien vilar på och slutligen följer ett avsnitt över tidigare forskning inom området.

2.1 Läroplanen
I Lgr 17 (Skolverket, 2017, s. 9) går det att översiktligt läsa om det sociala samspelet, där
elever ska ges en möjlighet att ta initiativ och ansvar samt att de ska kunna arbeta såväl
självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska främja alla elevers utveckling och
stimulera elevers inhämtning av kunskap. Eleverna ska även ges förutsättningar att
kommunicera med omvärlden samt att ha en tilltro till sin individuella språkliga förmåga.
I ämnet svenska står det i kunskapskraven för årskurs tre att eleverna ska kunna samtala om
elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter
(Skolverket, 2017, s. 258). I syftestexten står det även att eleverna ska ges förutsättningar att
utveckla sin språkliga förmåga. Det står avslutningsvis att eleverna tillsammans med andra
och självständigt ska kunna bearbeta texter (Skolverket, 2017, s. 252). Skolan tillsammans
med vårdnadshavarna ska skapa förutsättningar för individens lärande och kunskap
(Skolverket, 2017, s. 9, 16).

2.2 Läsförståelse
Läsförståelse är ett begrepp som är nyckeln till kunskap i förhållande till läsning.
Läsförståelse är mycket mer än att läsa texter, vid läsförståelse krävs det att läsaren behärskar
språkliga bilder, meningars uppbyggnad, olika genrer och att de tar ställning till författarnas
avsikter. En text kan innehålla mer information än det som står utskrivet, det kan handla om
ett samband mellan det som står i texten och det som inte står i texten. Därför blir elevens
tidigare erfarenheter till stor nytta för att texten ska få en helhet (Elbro 2004, s. 27,43).
Sammanfattningar angående textens innehåll är enligt Palinscar och Brown (1984, s. 121) en
väsentlig del inom läsförståelsen. Kan eleverna inte sammanfatta texten så blir läsförståelsen
bristfällig.
Rosèn och Gustavsson (2006) menar att det finns fem aspekter i hemmiljön som spelar roll
för individers förkunskaper och läsfärdigheter. En av dem är vilket värde vårdnadshavaren har
på sin egen läsning. Hur vårdnadshavare pratar om läsning och vilket intresse de har för
läsning syns på barnen. En annan aspekt är förväntningarna vårdnadshavarna har på sina barn
och vilken uppmuntran de bemöter barnet med. En tredje aspekt är vilka möjligheter barnet
har i hemmet angående tillgängligheten av böcker. För det fjärde påverkas läsförståelsen av
hur ofta barnet får böcker upplästa för sig. Den sista aspekten lyfter den verbala interaktionen
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barnet deltar i utsätts för angående vad som är relevant för läsförståelseprocessen. Utifrån
aspekterna visar det sig att den socioekonomiska situationen kan spela en viktig roll för
läsförståelsen (Rosèn & Gustavsson, s. 42, 44).

2.3 Läsförståelsemetoder grundade i det sociokulturella perspektivet
Under denna rubrik belyses tre modeller som gynnar läsförståelsen men även en introduktion
av det sociokulturella perspektivet och dess begrepp. Det sociokulturella perspektivet kommer
att synliggöras i resultatavsnittet som en analytisk teori där teorin kommer att kopplas
samman med textsamtal.
Det sociokulturella perspektivet är av stor vikt i studien, då den belyser det sociala samspelets
påverkan i kunskap och lärande utifrån textsamtal. Enligt Säljö (2013, s. 89) har människor en
viktig tillgång, vilket är det symboliska språket. Med hjälp av det symboliska språket kan
människorna hänvisa till sina egna erfarenheter men även lära av varandra. Lev S Vygotskijs
teori kom att kallas för ett sociokulturellt perspektiv på lärande, vilket innebär att lärande
alltid sker i ett sammanhang och att individer utvecklas tillsammans med andra (Säljö, 2000,
s.66). De tre läsförståelsemodeller som kommer att beskrivas nedan grundar sig i det
sociokulturella perspektivet. Metoderna visar på hur textsamtal kan bedrivas utifrån olika
steg. De tre olika modellerna vilar på liknande steg som eleverna skall använda sig av för att
öka sin läsförståelse.
RT (Reciprocal Teaching)
Palincsar och Brown arbetade på 1980-talet fram fyra grundstrategier för hur textsamtal skall
genomföras. De fyra grundstrategierna är förutspå, ställa frågor, reda ut oklarheter samt
sammanfatta, strategierna används för att eleverna ska förstå det lästa. Genom medveten
träning av dessa grundstrategier ökar läsförståelsen. Palincsar och Brown (1984) menar att när
eleverna fått introduktion om hur strategierna skall tillämpas, kommer eleverna till slut kunna
bedriva egna textsamtal. Vygotskijs teori knyter an till Palincsar och Browns metod angående
RT, då en elev kan vägledas av en mer kunnig elev. Detta tillämpas då eleverna får en uppgift
som är på samma nivå eller på en nivå över då elever med hjälp av varandra kan uppnå ”zone
of proximal development” (Palinscar & Brown, 1984, s. 123). Begreppet syftar till att eleven
befinner sig i den närmsta utvecklingszonen.
Så fort eleverna är bekväma med modellen och vet hur de ska bedriva ett textsamtal med hjälp
av modellen ska läraren dra sig tillbaka och låta eleverna själva få ta ansvaret (Slater &
Horstman, 2010). Syftet med modellen är för det första enligt Mc Allum (2014) att
undervisningen blir explicit och att det tillämpas fyra lässtrategier vilket ska bidrar till
utveckling angående självgående effektiv läsförståelse. Den andra är att det innebär en tydlig
process om man interagerar. Den tredje och sista bidrar det till en inkluderande undervisning.
TSI (Transactional Strategies Instruction)
Metoden utvecklades av Pressley och Wharton McDonald och grundar sig i samma fyra
grundstrategier som RT. De bygger däremot på två olika principer. Den ena principen är ett
utbyte av strategier som sker mellan lärare och elever. Den andra principen är ett
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meningsskapande som sker mellan lärare och elever från texten (Westlund, 2009, s. 80).
Modellen grundar sig inte enbart i de fyra grundstrategierna utan även förmågan att använda
sina egna erfarenheter, förkunskaper och de mentala bilderna till textens innehåll. Enligt
Taube (2007, s. 75) innebär det att eleverna i slutändan ska vara självständiga och använda sig
av strategierna för att välja en aktiv läsning framför en passiv. Strategiundervisnigen bedrivs
under en längre tid vilket kan vara under hela skoltiden.
QtA (Questioning the Author)
Beck och McKeown (2006) har tillsammans med kollegor arbetat fram en modell som bidrar
till strukturerade textsamtal. Utifrån denna modell behöver eleverna ställa frågor som
ifrågasätter både författarens och textens auktoritet. Det är viktigt att eleverna förstår att
författaren både påverkar textens innehåll och läslighet. När eleverna fått den informationen
kan eleverna ställa sig mer kritiska till texten (McKeown, Beck & Worthy, 1993). Till en
början är det läraren som stöttar eleverna genom att ställa frågor angående texten så att
eleverna fokuserar på rätt saker. Tillslut är det eleverna som ska ta över ansvaret och ställa
frågor på texten.

2.4 Centrala begrepp
Ovan beskrivna metoder innebär att eleverna får interagera med varandra i läsuppgiften för att
få en fördjupad läsförståelse, vilket är Vygotskijs syn på lärandet. Vygotskij menar att lärande
sker i interaktion med andra vilket han benämner som ZPD (the zone of proximal
development), vilket menas med den närmsta utvecklingszonen. Med hjälp av andra som är på
en högre nivå kan de nå en högre språklig nivå. Inom ZPD finns det en låg nivå och en hög
nivå, spannet mellan den lägsta och högsta nivån ligger den närmsta utvecklingszonen
(Vygotsky, 1999)
Mediering syftar i studien till det begrepp som är centralt inom det sociokulturella
perspektivet och det verktyg som individerna använder sig av genom språket (Säljö, 2013, s.
91). Genom att använda medierande verktyg kan relationen till omvärlden förändras och vi
kan göra sådant som vi inte kan göra med naturliga krafter (Säljö, 2013, s. 91). Framförallt
används kommunikationen som ett intellektuellt verktyg när vi i det sociala samspelet med
andra skall förmedla något (Säljö, 2015, s. 92). Vi kan genom språket tolka, beskriva och
analysera världen på olika sätt (Säljö, 2015, s. 94). En mediering sker mellan mäniskor i
interaktion och genom kommunikation, både språkligt och icke språklig (Säljö, 2015, s. 94).
Appropriering är den grundläggande metaforen för lärande. Det innebär att människor kan ta
till sig, ta över och göra kunskapen till sin egen (Säljö, 2015, s. 95). Lärandet sker i
deltagande interaktioner i de situationer som framförallt inte är organiserade för lärande
(Säljö, 2013, s. 95). Genom samtal kan människor ta till sig erfarenheter, vidare genom
appropriering blir erfarenheterna en del av den enskilda individens tänkande (Säljö, 2013, s.
95). Philip och Soltis (2017, s. 93) lyfter fram att språket är människans psykologiska verktyg,
språket gör det möjligt för människor att lärandet sker på en högre nivå.
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2.5 Tidigare forskning
Forskningsläget nedan beskriver hur tidigare forskning ser på textsamtal och vad som är
viktigt för att ett textsamtal ska vara lyckat. Vilka strategier är positiva samt negativa att
använda sig av för att förstå texten ytterligare? Med hjälp av tidigare forskning kopplas
resultatet i studien ihop och där synliggörs om eleverna utgår från de strategier som tidigare
forskning bearbetat. Forskningen beskrivs utifrån studiernas syfte, resultat, urval samt
metod.
Eriksson (2002, s. 4) har i sin studie gjort observationer utifrån videoinspelningar på 8 olika
grupper från 4 olika klasser (årskurs 4-7). Fyrtio elever totalt har deltagit varav tjugo var
pojkar och tjugo var flickor, även fem lärare deltog i studien. Totalt har studien utgått ifrån 24
lektioner med läscirklar. Syftet med studien var att belysa hur samtal utspelar sig i olika
klassrum, hon belyser även nackdelarna med textsamtal. Nackdelarna kan vara att
nivåskillnaderna inom läsförståelsen kan variera. Det finns de elever som är snabba och de
som tar längre tid på sig att läsa vilket kan påverka samtalet negativt. Utgångspunkterna för
eleverna kan variera då de erfarna läsarna oftast kan ta till sig texten bättre än de som inte har
erfarenheten, vilket resulterar i att eleverna kommer i otakt med varandra. Tidsbrist är också
någonting som Eriksson tar upp i sin studie, när ska eleverna ta sig tiden att läsa texterna och
när ska de ha tiden att planera in samtal om texten i undervisningen. Eriksson hävdar att mer
tid läggs på planeringen än själva samtalet i sig (Eriksson, 2002, s. 11-13).
I Reichenberg och Löfgrens (2014, s. 125, 127-129) studie ingick 30 elever och 3 lärare där
syftet var att undersöka elevernas läsförståelse i textsamtal utifrån Reciprocal teaching. Det är
en diskussionsteknik där lärare och elever använder sig av en samhällsstruktur för att skapa en
förståelse för det lästa. Studien gjordes i en svensk skola i en årskurs 3. I studien användes
videoinspelningar som transkriberades ner, fokus i samtalet låg på innehållet av prat i
interaktionerna. Resultatet presenterar först läsförståelsen innan studien genomförts och sedan
efter. Resultatet visade på att textsamtal bidrar till läsförståelse och att frågor på texten skapar
förutsättningar för eleverna att bearbeta texten och förstå den. Taboada, Bianco och
Bowermans (2012, s. 102-103) är eniga med Reichenberg och Löfgren där de i sin studie
visar på att elevernas läsförståelse utvecklas genom samtal och frågor angående texten.
Genom att ställa frågor till texten bidrog det till att eleverna kunde läsa och bearbeta
innehållet i texterna vilket ledde till en utveckling inom läsförståelse. I studien deltog 60
elever i två klasser i en årskurs 5, där syftet var att undersöka när elever ställde frågor till
textens innehåll och se om det var kopplat till elevers läsförståelse.
Textsamtal lyfter Reichenberg och Löfgren (2014) och Taboda, Bianco och Bowermans
(2012) som en strategi som bidrar till ökad förståelse för texten. Ytterligare en forskare lyfter
vikten av strategier som något positivt. Eckeskog (2013, s. 44-45) skriver att eleverna får en
fördjupad förståelse av textens innehåll när de samtalade om den. Vidare poängterar forskaren
att inferensfrågor är viktigt att ställa, vilket är en typ av kontrollfrågor där eleverna behöver
tänka mellan raderna. Det krävs då en tolkning eftersom svaret inte står direkt i texten.
Resultatet av Eckeskogs (2013, s. 40-43) studie visar att det är av stor vikt att eleverna ges
möjlighet att delta i en explicit undervisning om användbara strategier för att främja
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läsförståelse. Syftet med studien var att utveckla arbetet med läsförståelse där lärarna
fortbildades med hjälp av olika strategier som kan bidra till att stärka läsförståelsen. Eckeskog
(2013, s. 34) utgick ifrån en partiell etnografisk studie där hon observerade fem klassrum på
olika skolor i årskurs ett och två, även intervjuer gjordes med lärarna.
Ytterliggare en forskare skriver i sin studie att textsamtal är en strategi som hjälper eleverna
till en god läsförståelse. Genom att ställa frågor till texten bidrar det till en stöttning för
eleverna att komma vidare i sitt samtal om texten (Varga, 2015, s. 371). Varga nämner att det
är viktigt att tydliggöra för eleverna vilken strategi som används och även att eleverna ska
benämna vilken strategi de använder sig av under läsförståelseprocessens gång. Studien
utgick från videoinspelningar i årskurserna sex till nio under fyra års tid. Varje textsamtals
tillfälle varade i 40-60 min,.Varga (2015) som var forskare deltog inte i textsamtalen utan
ville observera samtalet efteråt så att eleverna inte skulle bli påverkade av henne. Resultatet
visade att det var viktigt att ställa frågor så att det bedrevs ett samtal.
Samtal om texten menar även Pihlgren (2008, s. 241), är en metod som innebär att eleverna
samtalar i det sociala, vilket bidrar till det intellektuella och till moralisk utveckling.
Avhandlingen som heter Socrates in the Classroom Rationales and Effects of Philosophizing
with Children är en litteraturstudie som syftar till att utforska och analysera de
grundantaganden som görs i de sokratiska traditionernas metodologi. Hon har även gjort en
empirisk seminariestudie med 16 sokratiska seminarier i grupp med barn mellan åldrarna 5-16
år fördelade på tre år. De sokratiska samtalen videospelades in och transkriberades ner.
Resultatet visade att det var viktigt att alla i gruppen tog ansvar för idéer. Det visade sig även
att individerna inte behövde tala utan det var en fråga om engagemang i ett socialt samspel.
Pihlgren (2008, s. 244) menar även att verbalt tysta deltagare aktivt deltog i dialogen. De
sokratiska samtalen kallas även för seminarium där eleverna genomgår olika steg. Det första
steget är före seminariet där den individuella läsningen och dess egen tolkning sker. På det
första steget introduceras även gruppmålet, vilket innebär att regler angående hur man ska
bete sig i ett samtal instrueras. Det första seminariesteget är att inleda en fråga, här visar
individerna på sin förförståelse. Andra seminariesteget är att göra en analys av underlaget där
individerna tillsammans kritiskt analyserar underlaget och även kunna pröva annorlunda
tankar. Tredje seminariesteget är att relatera idéerna till sig själva, vilket innebär att relatera
innehållet till deltagarnas vardag där nya kunskaper och insikter interagerar (Pihlgren, 2008,
s. 242).
Reichenberg och Emanuelsson (2014, s. 1) skriver i sin interventionsstudie om att
läsförståelsen i svenska skolor har försämrats jämfört med PISA (Programme for International
Student Assessment) resultatet från 2000 – 2012. Syftet med studien var att utvärdera två
metoder angående läsförståelse, Reciprocal teaching och Questioning the author. RT
(Reciprocal teaching) innebär att läraren stöttar eleverna till att gemensamt bearbeta
textinnehållet, metoden bygger på fyra principer. Den första är att förutspå, den andra att
ställa frågor, den tredje är att reda ut oklarheter och den fjärde är att sammanfatta. QtA
(Questioning the author) innebär att läraren förklarar olika läsförståelsestrategier, vilka kan
användas för att ta sig igenom en text. 71 elever från en årskurs 3 deltog i samtalen som
genomfördes 4 gånger per vecka under 8 veckors tid. Studien visar på att genom att använda
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sig av en metod kontinuerligt i textsamtal så bidrar det till att eleverna bemästrar strategin och
blir på så sätt mer självständiga (Reichenberg & Emanuelsson, 2014, s. 8). Resultatet visade
att eleverna hade förbättrat sin läsförståelse.
Schmidt och Gustavsson (2011, s. 47) lyfter även de vikten av att textsamtal ger eleverna en
möjlighet att utveckla nya tankar och funderingar angående textens innehåll, vilket kan leda
till nya synsätt på texten när det är andra som tolkar den (Schmidt och Gustavsson, 2011, s.
47). Resultatet visade även på att det bildas ny kunskap som leder till att se något nytt eller att
eleverna kan se det ur ett nytt perspektiv menar Schmidt och Gustavsson (2011, s. 40, 44 ).
Deras studie utgick ifrån en litteraturstudie, där de menar att utan mål och mening och utan
förståelse och reflektion når läsaren inte målet med att förstå textens budskap (Schmidt och
Gustavsson, 2011, s. 40, 44). Ytterligare en forskare hävdar att frågor kopplade till texten
vidgar elevernas perspektiv. Detta menar Tengberg (2009) som har gjort en pilotstudie.
Tengbergs (2009) pilotstudie utgick från en årskurs åtta, där lässtrategier från tre textsamtal
videoinspelades. I textsamtalen utbyter lärare och elever olika tankar om en och samma text.
Utifrån individernas olika förutsättningar, erfarenheter och tolkningar tolkas även texten på
olika sätt (Tengberg, 2009, s. 370).
Jönsson (2007) gjorde en studie med syftet att bland annat ge eleverna förutsättningar att vara
medskapare och deltagare i en läsargemenskap. Under fyra års tid bedrevs studien av
klassläraren tillsammans med sin klass på 24 elever från att de var sex år till att de var nio år.
Studien som Jönsson (2007, s. 17, 33, 47, 241) bedrev var etnografisk och kvalitativ. Det
empiriska materialet grundar sig i intervjusamtal, elevtexter, video- och bandinspelningar och
läraranteckningar. Studiens resultat visar på att det är av stor vikt för elevernas läsförståelse
att lärare och elever läser högt i det kollektiva och att läsloggar och boksamtal bedrivs.
Forskaren menar att det kollektiva arbetet bidrar till elevens enskilda utveckling av läsningen
samt elevens läsförståelse. Jönsson lyfter fram Palinscar och Browns strategier som bidrar till
att förstå textens innehåll med hjälp av fyra grundprinciper, förutsäga, ställa frågor,
sammanfatta och klargöra textens innehåll både före, under och efter läsningen. Dessa
grundprinciper kan användas av lärare och elever i textsamtal.
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4.Metod
I metod kapitlet kommer det synliggöras vilken metod studien utgått från, även vilket
analysverktyg som använts till empirin. Ytterligare kommer urvalet och genomförandet att
beskrivas. Insamlingsmetod, databearbetning och de etiska principerna kommer att framgå
och slutligen beskrivs metoddiskussionen.

4.1 Kvalitativ metod
Studien bygger på en kvalitativ metod då studien beskriver, förklarar och tolkar (Ahrne &
Svensson, 2011). En kvalitativ metod innebär att ett litet antal personer studeras och
undersöks på djupet. Forskaren är viktig i en kvalitativ studie när empirin ska tolkas.
Processen i en kvalitativ studie börjar med att undersöka tidigare forskning, sedan påbörjas
arbetet med att samla in och analysera empirin och slutligen sammanställa och diskutera
materialet. Studien utgår ifrån elevernas resonemang angående texters innehåll. Forskaren är
ett viktigt redskap då den tolkar och sammanställer datamaterialet (Ahrne & Svensson).
Studien kommer även utgå från en induktiv metod, då studien utgår ifrån det empiriska
materialet för att sedan koppla det till teori (Ahrne & Svensson, 2011). Observationerna har
pågått under fyra veckors tid och 4 videoinspelade textsamtal har observerats och
transkriberats, i syfte att se vilka strategier elever använder sig av i textsamtal för att få en
förståelse för texten.

4.2 Analysverktyg
I studien har en interaktionsanalys gjorts för att analysera empirin. Utifrån
interaktionsanalysen har redskap som den verbala kommunikationen i handling stått i fokus
där samtal mellan elever i textsamtal observerats. I interaktionsanalysen finns det även ett till
redskap där den icke verbala kommunikationen studeras, detta genom kroppsspråk och
ansiktsuttryck. Studien har till större delen utgått från den verbala kommunikationen som
redskap. Enligt författarna är det endast möjligt att analysera interaktioner utifrån
videoinspelningsmaterial (Jordan & Hendersen, 1995). Studien utgår från observationer av 4
videoinspelningar.
Interaktionsanalys valdes då det var av intresse att se när elever bedrev textsamtal. Det var
även av intresse att se om eleverna använde sig av några strategier för att hålla ett samtal
levande. Analysverktyget används framförallt för att se hur eleverna verbalt hjälper och stöttar
varandra i ett textsamtal för att komma djupare ner i texten och dess förståelse. Utifrån det
bearbetade materialet färgkodades det som var av liknande mönster och därefter uppkom
teman vilket Jordan och Henderson, 1995) menar ingår i en interaktionsanalys. Under
granskningens gång fanns frågeställningarna i bakhuvudet för att veta vilket material som var
relevant att använda i studien
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4.3 Urval
Det empiriska materialet samlades in under fyra veckor på en F-6 skola. Klassen som deltog i
studien var en årskurs 2 där 16 elever deltog. Skolan valdes på grund av tillgänglighet och det
är därför ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval enligt Bryman (2011) är ett urval som
baseras på tillgängligheten av studiens deltagare.
Det empiriska materialet är hämtat från en aktionsforskning som tidigare skulle bemöta ett
utvecklingsområde på skolan. Det empiriska materialet samlades in. Då syftet,
frågeställningen och andra teoretiska utgångspunkter är nya, anser jag att empirin går att
bearbeta och användas även i denna studie. Empirin är hämtad från textsamtal i grupper om
fyra personer. Grupperna valdes slumpmässigt och baserar sig på hur eleverna var placerade i
klassrummet. Studien använder sig av 4 textsamtal som dokumenterades, varav de
dokumentationerna var 12-15 minuter långa. Dessa 60 minuter av transkribering ligger till
grund för empirin. Den empiri som använts i studien valdes ut genom att det skulle svara på
frågeställningen och vara relevant för studien. Dessa 4 videoinspelningarna hade likheter och
skillnader, vilket bidrog till att empirin var relevant för studien.

4.4 Genomförandet
Materialet som användes i textsamtalen är texter där eleverna inte enbart kan hitta svaret på
frågorna i texten. Utifrån de frågor vars svar inte står utskrivna i texten, bedrivs en diskussion
angående vad svaret kan tänkas vara.
Empirin samlades in via en aktionsforskning som bedrevs på övningsskolan, vilket kommer
beskrivas här. Till en början pågick ett samtal med klassens lärare angående vilket
utvecklingsbehovet var. Behovet som noterades var att utveckla läsförståelse. Framförallt
behövde eleverna utveckla förmågan att läsa mellan raderna, vilket också blev
aktionsforskningsmomentets fokus. Textsamtal var metoden som användes, vilket inte var en
metod som skolan där utvecklingsarbetet bedrevs hade använt sig av. Eleverna fick vara
delaktiga i vilka texter de var intresserade av och hur många elever som de skulle sitta
tillsammans i sina grupper när de bedrev ett textsamtal. Efter detta gick jag och eleverna
tillsammans igenom hur ett textsamtal bedrivs. De fick läsa texten individuellt och fundera på
frågorna till texten innan de tillsammans i grupp satte sig och bedrev textsamtalet. Efter ett av
textsamtalen kom eleverna med frågor ”fraser” som hade hjälpt dem att gå vidare i
textsamtalet, vilket bildade en liten stödlapp för eleverna vid senare tillfällen. Fraserna kunde
vara ”Bra, kan du förklara hur du tänkte?” eller ”intressant, berätta mer”. Eleverna satt
tillsammans fyra och fyra vid textsamtalet, när de spelades in satt gruppen själv utan en lärare.
De bedrev textsamtal utan lärare på grund av att de inte skulle påverkas av någon runt
omkring.
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4.5 Insamlingsmetod
Dokumentationen består av videoinspelningar av elevledda textsamtal i grupper om fyra
elever. Videoinspelning valdes för att konservera alla samtal, då det är lätt att gå tillbaka och
se vad eleverna sagt men även hur de använt sitt kroppsspråk. Videoinspelningarna har gjorts
via Ipads ute på skolan, vilket senare överförts till dator och till sist raderats från skolans
Ipads. Björndal (2005, s. 72) menar att videoinspelning bevarar det pedagogiska skeendet som
annars hade försvunnit med tiden. Även detaljer och speciell information framhävs i
videoinspelningarna (2005).
De grupper som spelades in vid varje tillfälle fick sitta tillsammans i ett lugnt rum för att inget
utomstående ljud skulle störa samtalen. Björndal (2005) menar annars att det är en nackdel
med videoinspelning då bakgrundsljud kan förstöra ljudupptagningen. Författaren lyfter även
vikten av placeringen av videoinspelnings verktyg. Då både kroppsspråket och själva samtalet
stod i fokus var kameran placerad så att eleverna syntes men även så att ljudet blev hörbart.
Kamerans placering är något som Björndal (2005) anser kan vara viktigt att reflektera över då
den kan hämma elevernas deltagande i diskussionerna. Genom att inte spela in eleverna de
första två gångerna avdramatiserades processen då de redan var insatta i hur ett textsamtal
bedrevs, vilket inte var något nytt för eleverna. I denna studie används 4
videodokumentationer varav textsamtalen bestod av ca:12-15 minuter per gång, vilket innebär
att empirin består av ca: 60 minuter. Transkriberingen tog form och materialet transkriberades
ner och ligger till grund för denna studie.

4.6 Databearbetning
Det första steget i databearbetningen var att lyssna på videoinspelningarna och transkribera
det som sades. Svensson och Ahrne (2015, s. 24) menar att transkribering är just att överföra
ljud till skrift. Här påbörjas struktureringen, ordningen och bearbetningen av det empiriska
materialet, där överföring av ljud till skrift påbörjas och att den första tolkningen görs
(Svensson & Ahrne, 2015, s. 24). Genom transkriberingen synliggjordes vilket empiriskt
material som var relevant för just denna studie. Malmqvist (2007, s. 22) tydliggör att den
första överblicken över materialet synliggör vad du kan sortera bort och vilket som är
relevant.
Det andra steget var att titta på det transkriberade materialet för att koppla ihop det med de
teoretiska perspektiven och begreppen. Det teoretiska perspektivet som kopplades ihop med
det empiriska materialet är det sociokulturella perspektivet tillsammans med de centrala
begreppen, mediering, appropriering och den närmsta utvecklingszonen. Empirin färgkodades
så att det var lätt att överskåda vilket material som kunde kopplas ihop med rätt perspektiv
(Björndal, 2005). Svensson (2015, s. 208) menar att teoretiska begrepp bidrar till att
kategorisera och sätta rubriker på det observerade materialet. Utifrån detta kunde empirin
delas in i olika kategorier, så som likheter och skillnader.
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Tredje steget i transkriberingsprocessen var att jämföra likheter och skillnader mer noggrant
för att se vilka rubriker som kunde tänkas användas i resultatet. Det är relevant att använda sig
av det material som kan tänkas beskriva resultatet utifrån syftet och frågeställningen i studien.
Det fjärde och sista steget var att se vilka strategier eleverna använde sig av i textsamtalen för
att hjälpa varandra för en djupare diskussion. De teoretiska begreppen appropriering,
mediering och ZPD kom att användas i detta steg, då begreppen hjälper till att synliggöra hur
eleverna utbyter kunskap i textsamtalet. Detta synliggörs när eleverna diskuterar med
varandra i sina textsamtal. Här uppstod kategorier utifrån det empiriska materialets likheter.
Kategorierna är 4.1 stöd i tolkningar och erfarenheter, 4.2 kommunicera, 4.3 ställa frågor
och 4.4 bygga vidare på andras svar.

4.7 Etiska principer
Forskningsstudien utgår ifrån etiska principer vilket är viktigt att ta i beaktning. Studien utgår
ifrån de forskningsetiska kraven från vetenskapsrådet. De utgår ifrån informationskravet,
nyttjandekravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet. Dessa krav bör uppfyllas för
samtliga deltagare (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet syftar till att informera de
berörda angående uppgiftens syfte, alltså information kring att studien har skickats ut till
berörda. Det är viktigt att låta deltagarna få reda på att det är frivilligt att delta och att de när
som helst går att hoppa av. De ska även veta att det material som samlas in enbart används i
denna studie. Nyttjandekravet innebär att all data som samlats in bevaras på ett säkert sätt, där
inte andra kan nå den. Samtyckeskravet menas med att det är frivilligt att delta i
undersökningen. Den sista av de fyra principerna är konfidentialitetskravet där det är viktigt
att avidentifiera deltagarna i studien och att inga personliga uppgifter sprids vidare. Kraven är
till för att skydda individerna som är med i forskningen och är därför viktigt att ta hänsyn till.
En etikblankett delades ut till alla individer i klassen som skulle skrivas under av målsman.
Alla elever var insatta i att de kunde avstå från forskningen när de ville. I etikblanketten ingår
de etiska kraven och varför forskningen görs, den går att finna i bilaga 1. Alla elever fick ta
del om varför studien gjordes och vilket syfte och på vilket sätt dokumentationen skulle göras
på. Efter dokumentationstillfällena fördes videoinspelningarna över på datorn så att de inte
skulle spridas till oberörda individer.

4.8 Metoddiskussion
För att vara säker på att resultatet i studien är trovärdigt är det viktigt att fundera över dess
reabilitet och validiteten. Validiteten visar om det verkligen undersöks det som ska
undersökas (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009, s. 112). Det innebär att all empiri som
undersökts i denna studie är relevant. Därför är det viktigt att plocka ut det relevanta och inte
använda sig av all empiri. Empirin som används ska svara på syftet och frågeställningen för
att vara relevant. Validiteten står för det som mäts, medan reliabiliteten beror på hur det mäts.
Pålitligheten är relevant i forskningen vilket sammanfattar begreppet reliabilitet, oavsett
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forskare så ska liknande resultat visas (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009, s. 115). Utifrån
studien har validiteten uppnåtts genom att empirin är relevant för studien, det svarar alltså på
syftet och frågeställningen. Reliabiliteten uppnås då det insamlade materialet har
transkriberats ner och hänsyn har tagits till deltagarna på ett tryggt och noggrant sätt så att alla
förblir anonyma. Dock kan resultatet variera beroende på vilken grupp eller klass som
undersöks, därför kan reliabiliteten både vara låg och hög. Den är hög om forskaren utgår från
samma klass och samma empiri, medan den är lägre om samma studie gjorts på en annan
klass. Då medför det att deltagarna i den klassen inte har samma förkunskaper eller
erfarenheter angående arbetet. Alla människor är olika och därför kan reliabiliteten vara låg.
Videoinspelning är en metod som är bra att använda sig av, dels för att man kan gå tillbaka
och titta på det många gånger men även att se hur eleverna beter sig med sitt kroppsspråk. Det
tog långtid att transkribera filmerna vilket inte fanns med i beräkningarna. Dock
transkriberades filmerna efter hand, efter inspelning. Det fanns ingen stress över att alla
filmerna skulle transkriberas ned samtidigt. Nackdelen med videoinspelning är att eleverna i
vissa fall fokuserar mer på att det står en kamera som filmar än att fokusera på samtalet kring
texten. Generellt var eleverna fokuserade på samtalet och inte på kameran. Det kan bero på att
de fick bedriva ett textsamtal utan inspelning några gånger innan de blev filmade. På så sätt
var eleverna redan väl insatta i hur ett textsamtal bedrevs och att kameran bara var en symbol
som var med.
Analysverktyget som använts i studien är en interaktionsanalys, vilket innebär att resultatet
grundar sig i vad det är som syns. Analysverktyget utgår från hur deltagarna kommunicerar
verbalt och icke verbalt. Empirin analyserades på så vis att transkriberingarna färgades,
färgerna berörde liknande teman (Jordan & Henderson, 1995). Interaktionsanalys var en bra
analysmodell i denna studie då arbetet ville synliggöra hur eleverna hjälpte varandra i ett
textsamtal och vilka strategier de använde sig av för att få en bättre förståelse för texten. Det
var intressant att se hur eleverna gick tillväga då sättet de hjälpte varandra i textsamtalet inte
gick att beräkna innan textsamtalets gång. Vidare var det positivt att färga transkriberingarna
efter teman då det blev tydligt att se vad eleverna använt sig av för strategier och hur de hjälpt
varandra. Nackdelen är att det finns så mycket att färga när allt var transkriberat och att det
fanns så mycket att se, vilket bidrog till att enbart ta ställning till vad som var relevant för just
denna studie.
Generaliserbarheten i denna studie är väldigt låg då studien enbart utgått från ett få antal
elever på en och samma skola. Hade studien genomförts på olika skolor och med ett större
antal elever hade den kunnat generaliseras. Utifrån det antalet som studien grundar sig på går
det inte att generalisera, inte ens på den skolan forskningen bedrivits på går det att
generalisera. Varav skolan består av 6 klasser där enbart en klass med 16 personer varit med i
studien anses det inte att det går att generalisera.
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5. Analys
I analysdelen kommer empirin att svara på frågeställningen och syftet. Under varje rubrik
kommer först en generell förklaring angående vilken strategi eleverna använt sig av. Sedan
kommer citat med förklaring hur eleverna agerat i textsamtalet och slutligen analyseras
empirin utifrån det sociokulturella perspektivet och utifrån de centrala begreppen.

5.1 Stöd i tolkningar och erfarenheter
Strategin som eleverna visar är att de stödjer sig i tolkningar och argument men även att de tar
stöd i texten och sina tidigare erfarenheter. Detta synliggjorde eleverna när de satt
tillsammans i textsamtalet där de visade att de använde sig av sina tidigare erfarenheter när de
kopplade samman erfarenheterna med svaren från texten. Generellt igenom textsamtalen
använder sig eleverna av att antingen ta stöd i texten eller koppla ihop texten med sina egna
erfarenheter. I situationen nedan visar eleverna att de både använder sig av att ta stöd i texten
och sina egna erfarenheter för att tydligare förstå texten.
Maria: Nej Varför ville hon inte äta mat? Det står så i texten att hon
att Berits pappa ropar att hon ska komma in och äta men då vill Berit
se på tv typ istället och inte äta. Så då skrev jag att hon vill se på tv. Så
tänkte jag på texten liksom (pekar på texten).
Johanna: Jag tänkte så här att hon sa nej för att hon var mätt för hon
ätit så många bär så hon ville inte äta utan se på tv istället för hon inte
var så hungrig.
Mats: Jag tänkte samma som Maria.
Pelle: Jag tänkte också att hon ätit bär och inte är sugen på mat
I situationen ovan visar Maria att hon tar stöd i texten då hon påpekar att det står i texten att
pappa ropar att det är mat, men att Berit inte ville äta utan titta på tv istället. Johanna däremot
visar sin egen erfarenhet att bär kan göra en mätt och det är därför hon inte är hungrig utan
vill titta på tv istället. Även Pelle tänker samma som Johanna att hon har blivit mätt av bären
och inte vill äta någon mat, medan Mats tänker samma som Maria. Maria och Mats synliggör
att de tar stöd från texten medan Johanna och Pelle använder sina egna erfarenheter för att
förklara situationen.
I denna situation visar eleverna däremot att de enbart tar stöd från sina egna erfarenheter och
tolkar texten därefter.
Lisa: Okey vad är det hon hör utanför sitt fönster? Då skrev jag att
hon hör en fågel för att det brukar vara fåglar som kvittrar på
sommaren när man är på en bondgård
Robin: Vad är det hon hör utanför sitt fönster? En uggla som har ätit
bären
Malin: Vad är det hon hör utanför sitt fönster? En fågel
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I ovanstående situation har Lisa en erfarenhet av att fåglarna kvittrar på bondgårdar. Även
Malin menar att det är en fågel som sitter utanför fönstret och kvittrar, medan Robin visar på
att det skulle kunna vara en uggla som sitter utanför och låter. Båda förslagen är sorter av
fåglar, eleverna har kännedom om att fåglar låter ute och framförallt på sommaren. Här visar
eleverna att de tolkar texten utifrån deras egna erfarenheter och tolkningar.
Analysen visar på att eleverna tar avstamp i det sociokulturella perspektivet när de samtalar
om texten, utifrån att de sitter tillsammans och samtalar. Dels utvecklas elevernas lärande och
kunskap då de sitter med varandra. Det synliggörs då eleverna har olika svar på frågorna
vilket bidrar till ytterligare kunskap som alla inte hade innan. I interaktion med varandra
befinner sig eleverna i närheten av den närmsta utvecklingszonen, där eleverna stöttar och
hjälper varandra att nå en högre kunskap. Inom det sociokulturella perspektivet använder
eleverna sig av språket och kommunikationen som ett verktyg i textsamtalet. Genom
textsamtalet tillskansar sig eleverna ny kunskap då de blir uppmärksamma på att man kan
tolka texten på olika sätt. Ett exempel är att eleverna i citat 2 fått ny kunskap angående att
fåglar brukar kvittra på en bondgård under somrarna.
Avslutningsvis visar eleverna att de använder sig av stöd i tolkningar och erfarenheter för att
närma sig texten i ett textsamtal. Svaren grundar sig i att eleverna har olika erfarenheter och
tolkningar sedan tidigare. De använder sig både av sina egna erfarenheter men lyssnar även på
andras tolkningar för att få en helhet för textens betydelse. Slutligen grundar sig samtalen i det
sociokulturella där eleverna både använder sig av språket som ett verktyg och där de
diskuterar sig fram till innebörden av texten.

5.2 Att kommunicera
Det visar sig utifrån det empiriska materialet att strategin som eleverna använder sig av är att
kommunicera, vilket innebär att de inte undanhåller information utan att de säger sina åsikter.
Deltagarna synliggör att de uttrycker sina åsikter oavsett om de håller med sina kompisar eller
om de har ett nytt svar till texten. Eleverna vågar säga sin mening utifrån vilken erfarenhet de
har sedan tidigare. Det visar sig att eleverna även i denna strategi använder sig av sina
erfarenheter kopplade till sina åsikter. Eleverna grundar sina åsikter utifrån sina erfarenheter
sedan tidigare, vilket visar på att elever har olika erfarenheter med sig in i texten. Vilket
bidrar till att eleverna inte alltid har samma svar på frågorna till texten. Situationen nedan
visar att eleverna uttalar sig om olika svar på samma fråga.
Sigrid: Vad är klockan när Berit vaknar?
Moa: Jag tror att den är 12 för att man äter typ klockan 12
Alfred: Ah faktiskt
Moa: Vad skrev ni?
Vincent: Ah men sen efter maten går hon och lägger sig
Moa: Men va tror ni
Vincent: Ah 12
Moa: Mh
Vincent: Det va Typ kvällsmat
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Moa: Va tror du?
Sigrid: 12
Situationen ovan visar på att eleverna har olika förslag angående textens frågor, där Moa har
en grundtanke om att man äter mat runt 12. Medan Vincent menar att det skulle kunna vara på
kvällen som Berit vaknar. Eleverna visar att de inte blir rädda för att säga sin egen mening,
utan visar på att det finns olika sätt att tänka. Här undanhåller eleverna ingenting för varandra
utan visar på en modighet att säga sina egna tolkningar.
Ytterliggare ett utdrag från det empiriska materialet visar på att eleverna vågar synliggöra sina
åsikter.
Stefan: På hans rum tänker jag.
Elin: Hur tänker du där?
Stefan: Jag tänker att han har glömt att han la den.
Elin: Hur smälte den eller?
Stefan: Nej den ligger i en frys.
Här för Stefan fram sin åsikt utifrån sina egna erfarenheter. Vi ser även att Elin visar intresse
för samtalet genom att ställa frågor. Frågorna bidrar till att Stefan utvecklar sitt svar från att
snöbollen ligger på hans rum till att han lade den där och till sist att den ligger i en frys.
Genom att Elin ställer frågor krävs det att Stefan bygger vidare på sitt svar för att alla
deltagarna i textsamtalet ska följa med i tankegångarna, vilket leder till en fördjupad
förståelse för textens budskap då tolkningarna är olika.
Utifrån analysen visar det sig att strategin att uttrycka sina åsikter använder eleverna sig av i
ett textsamtal för att tillsammans förstå textens budskap. Ur ett sociokulturellt perspektiv
använder sig eleverna av språket som ett verktyg i kommunikationen mellan varandra, de
fördjupar sin förståelse för texten i samtalet med varandra. Vilket bidrar till att eleverna får ny
kunskap utifrån det sociala samspelet. Eleverna stöttar varandra för att få en djupare
diskussion, ett exempel på detta utifrån situationen är att Elin ställer frågor för att få en
djupare förståelse.
Detta synliggör att en strategi som eleverna använder sig av är att uttrycka sina åsikter och att
de vågar säga sina åsikter. Med hjälp av varandras åsikter och tolkningar får eleverna en
djupare förståelse för texten då de har olika svar. Vilket även bidrar till en diskussion
angående texten, vilket synliggör det sociokulturella perspektivet där det är viktigt med
samtal och diskussioner.
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5.3 Ställer frågor
Det empiriska materialet visar att strategin som eleverna använder sig av är att ställa frågor till
texten eller till andra deltagares svar. Detta för att få en fördjupad förståelse för andras åsikter
men även en fördjupad förståelse för textens budskap. Resultatet visar generellt att eleverna
använder sig av att ställa frågor i textsamtalen. När deltagarna inte förstår texten eller andras
svar använder de sig av frågor för att förstå. Exempel kunde vara att eleverna sa sitt svar och
att en annan deltagare ställde en fråga på det. Det kunde vara att, kan du berätta mer om hur
du tänkte. Med hjälp av sådana stödfrågor krävdes det att svaren utvecklades och på så sätt
blev det en fördjupad kunskap i texten.
I situationen nedan visar eleverna att de använder sig av frågor för att förstå och för att få
djupare förståelse för andras tolkningar och för texten.
Jan: Eh då så då va det. Har någon tagit hans snöboll? Å då svarade
jag nej.
Margit: Varför svarade du nej?
Jan: För att den ligger på hans rum.
Margit: Hur tänker du där?
Mia: Att den smälter i hans rum?
Jan: Nej han har ett kylskåp i sitt rum, frys i sitt rum.
I ovanstående situation använder deltagarna sig av frågor för att fördjupa sina svar och
tolkningar på texten. Jan svarar på frågan genom att ingen har tagit hans snöboll, Margit vill
veta mer och ställer därför en fråga där Jan måste utveckla sitt svar. Återigen ställer Margit en
fråga hur han tänker och en tredje deltagare visar på att snöbollen kan ha smällt. Dock var det
inte så Jan menade utan han hade en annan förklaring till varför den var borta. I denna
situation visar eleverna att de lyssnar och är intresserade av vad andra deltagare i samtalet
säger och de visar att de är intresserade genom att ställa frågor för ytterligare information.
Situationen nedan visar på ytterligare ett exempel där deltagarna i textsamtalet använder sig
av frågor för att förstå texten på ett djupare plan.
Saga: Hur tänker du där?
Lena: Den kan ha smält eller ligger den på hans rum
Saga: Hur kan den ligga på hans rum?
Sebastian: För att den gör det
Saga: Men har den smält eller den ligger där?
Lena: Den kanske har smält
Här ställer Saga frågor för att få en tydligare bild av hur Lena tänker angående en fråga i
texten. Lena visar på två olika alternativ, antingen har snöbollen i detta fall smält eller så
ligger den på hans rum. Saga visar ytterligare på att hon vill förstå hur Lena tänker och ställer
en fråga angående hur den kan ligga på hans rum. En ny deltagare menar att den bara gör det
medan Saga vill veta om den smält eller om den ligger på rummet. Till slut visar Lena på att
den har smält. Med hjälp av frågorna som Saga ställde fick hon Lena till att tänka efter, detta
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visar på att eleverna får en djupare förståelse för texten. Här visar eleverna att de är
intresserade av vad andra har att säga och därför ställer de frågor för att få reda på mer
angående hur andra tolkar texten. Med hjälp av frågorna håller eleverna en röd tråd genom
textsamtalet angående vad som är relevant angående texten.
Analysen visar på att det krävs mer än en person för att ett textsamtal skall kunna bedrivas,
vilket är kopplat till det sociokulturella perspektivet där eleverna lär sig av varandra och
tillsammans med varandra. Stöttning är något som ingår i det sociokulturella perspektivet
vilket eleverna gör när de ställer frågor för att få en fördjupad kunskap. När eleverna ställer
frågor för att få en förståelse visar de på att de både använder sig av ett verktyg som i detta
sammanhang är språket, även att de tillsammans får en djupare förståelse för texten. Eleverna
använder språket som verktyg när de bedriver ett textsamtal och de får en fördjupad förståelse
för texten när de jämför olika tolkningar från tidigare kunskaper och utifrån textens innehåll.
Resultatet visar på att eleverna ytterligare använder sig av en strategi, vilket är att ställa
frågor. Genom att ställa frågor får eleverna en fördjupad kunskap då svaren utvecklas så att
alla förstår. Att ställa frågor visar på att eleverna i textsamtalet är intresserade och att de vill
veta mer angående hur eleven tänkte, vilket bidrar till en fördjupad förståelse för texten. Även
att eleverna får en ökad läsförståelse då de diskuterar textens budskap. Eleverna använder
språket för att tillskansa sig ny kunskap.

5.4 Bygger vidare på andras svar
Något som framkommit från det empiriska materialet är strategin att bygga vidare vad andra
säger. Med hjälp av denna strategi hjälper eleverna varandra till att förstå texten på ett annat
sätt men även att bedriva en diskussion angående någonting. Det behöver inte vara så att alla
tycker samma utan att föra samtalet vidare. Resultatet visar på att eleverna lyssnar på vad
andra deltagare har att säga och tillämpar sedan sina egna tolkningar och erfarenheter
angående andras svar. Vilket bidrar till att eleverna får en fördjupad förståelse för textens
innehåll. Detta visas när eleverna kommenterar eller svarar på frågor för att få en ny
infallsvinkel, det visar sig även i det sociala samspelet med andra. Eleverna visar att de tar in
andras synpunkter och på så sätt kan bygga vidare till nya tolkningar. I den situationen som
beskrivs nedan visar eleverna på att de bygger vidare på vad deltagarna säger.
Micke: Eh vilken? Vad för slags hus bor Berit i ? I ahh det vet väl inte
vi men jag förmodar mig i i i stan
Ingrid: Men men hon
Micke: Eh nej inte i en stad för där är det inte en trädgård
Siv: Jag tror liksom på landet
Ingrid: Ehh ja för de hade ju växthus
Micke: Ah men typ som de måste ju va växthus. Men typ som jag bor.
Så i ett kvarter
Alla håller med
Ingrid: ja för där kommer bilar ändå
Siv: Ja det måste ju komma bilar
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I den ovanstående situationen visar deltagarna att de lyssnar och tar till sig informationen och
att de även bygger vidare på det som sägs. Micke börjar med att förmedla sin tolkning på
frågan och att han ändrar sig samtidigt som han pratar. Siv bygger vidare på att det kan vara
på landet och Ingrid förmedlar att på landet finns det växthus. Micke får ordet igen och håller
med de andra att det måste finnas ett växthus, men att det även går att ha ett växthus i ett
kvarter. Genom denna strategi blir det en diskussion vilket leder till en fördjupning angående
textens budskap. Siv och Ingrid visar på att de inhämtar ny kunskap när de kopplar samman
tidigare erfarenheter med andras tolkningar. Den nya kunskapen som eleverna tillskansar sig
när de bygger vidare på andras tolkningar är att de hjälper varandra att förstå textens innehåll.
En av eleverna säger att hon bor i stan och en annan säger landet, tillsammans med hjälp av
diskussionen tillskansar sig eleverna ny kunskap då de tolkar och utvecklar andras svar.
Det visar sig utifrån analysen att det krävs fler personer som diskuterar en text för att bedriva
en diskussion. Textsamtalet visar på att i det sociala samspelet utspelar sig ett textsamtal som
bidrar till att eleverna når utvecklingszonen. När eleverna stöttar varandra med hjälp av att de
bygger sina svar på andras tolkningar visar de på att de ligger nära utvecklingszonen. Detta
synliggörs då de tänker efter vad svaret skulle kunna vara och att de sedan bygger vidare på
vad andra säger. Genom att eleverna får nya tolkningar och infallsvinklar från andra deltagare
bidrar det till ny kunskap.
Slutligen visar resultatet att eleverna använder sig av strategin att bygga vidare på andras
tolkningar. När någon elev sagt sin tolkning spinner någon annan vidare på den. Detta bidrar
till att det blir en diskussion angående texten och hur den tolkas. Språket är ett viktigt redskap
för att bedriva ett textsamtal och genom språket utvecklas det till en diskussion, vilket leder
till en fördjupad förståelse för texten.

Sammanfattning
Resultatet ska besvara studiens frågeställning vilket är Vilka strategier använder sig eleverna
av för att gemensamt nå fram till en förståelse i textsamtal? Enligt resultatet visar det sig att
eleverna omedvetet använder strategier för att fördjupa sig i ett textsamtal och för att de ska
förstå textens budskap bättre. De strategier som visar sig i resultatet är stöd i tolkningar och
erfarenheter, att kommunicera, ställa frågor och bygga vidare på andras svar. Det visade sig
att eleverna hjälper varandra genom att framförallt ställa frågor till varandra, på så sätt
behöver deltagarna utveckla sina svar, vilket bidrar till en ökad diskussion men även en ökad
läsförståelse.
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6. Resultatdiskussion
Resultatet visar på att eleverna använder strategier i textsamtalen för att få en fördjupad
kunskap angående textens budskap. Tillsammans med varandra bidrar de till en ökad
läsförståelse då de sitter och samtalar om texten, samtidigt som de använder sig av strategier.
Flera forskare antyder att textsamtal är en viktig strategi för att eleverna ska få bättre kunskap
i läsförståelse (Tengberg, 2009; Reichenberg & Löfgren, 2014; Taboda, Bianco &
Bowermans (2012); Eckeskog, 2013; Reichenberg & Emanuelsson, 2014; Pihlgren, 2008,
Jönsson, 2007). Några forskare pratar om textsamtal och andra pratar om samtal utifrån
texten, tolkningen är att det är en och samma strategi.

Strategier
Strategier som eleverna använder i sina textsamtal för att få en fördjupad läsförståelse är fyra
stycken. Den första av dem är att eleverna tar stöd i sina egna tolkningar och erfarenheter
vilket Westlund (2009, s. 80) styrker är en strategi som används i TSI (Transactional
Strategies Instruction), där eleverna använder sin egen förmåga att använda sina egna
erfareneter och tolkningar till texten. Detta kan även kopplas samman med RT (reciprocal
teaching) där begreppet förutspå hjälper eleverna att försöka förstå vad texten handlar om
utifrån rubrik och bilder. Här använder eleverna sina egna tolkningar och erfarenheter för att
förstå textens innehåll. Eckeskog (2013) menar även hon att samtalet bidrar till en fördjupning
inom texten och att inferensfrågor bör ställas. Inferensfrågor är frågor som inte går att läsa ur
texten utan kräver att deltagarna gör en tolkning. Utifrån det empiriska materialet visar
eleverna att de använder sig av sina egna tolkningar samt av andras tolkningar för att svara på
frågor som inte står utskrivet i texten. Tengberg (2009) är ytterligare en forskare som anser att
erfarenheter, tolkningar och förutsättningar bidrar till hur deltagarna i ett textsamtal förstår
texten.
Den andra strategin visar på att eleverna kommunicerar med varandra genom att uttrycka sina
åsikter och att de inte behöver vara rädda för att säga sina egna åsikter oavsett om de inte
stämmer överrens med de andra deltagarnas. Utifrån tidigare forskning och utifrån de tre
modellerna som framgick i bakgrunden framgår ingenting angående att eleverna är modiga
och vågar stå för sina åsikter. Dock är det forskare som visar att det är viktigt att föra en
diskussion angående texten vilket kan kopplas till kommunikation (Tengberg, 2009;
Reichenberg & Löfgren, 2014; Taboda, Bianco & Bowermans (2012); Eckeskog, 2013;
Reichenberg & Emanuelsson, 2014; Pihlgren, 2008, Jönsson, 2007, Eriksson, 2002; Varga,
2015; Schmidt & Gustavsson, 2011). Däremot kan det tolkas som att det kan gå under RT
(reciprocal Teaching) där en av strategierna är att reda ut oklarheter (Palinscar & Brown,
1984). När de reder ut oklarheter krävs det att deltagarna använder sig av frågor för att
försöka reda ut oklarheterna. Frågor är någonting som forskare styrker är viktigt (Reichenberg
& Löfgren, 2014; Pihlgren, 2008; Eckeskog; 2013).
Den tredje strategin som eleverna använder sig av är att ställa frågor till texten och till
deltagarna i textsamtalet. Detta är en strategi som hjälper deltagarna att förstå och tolka texten
ytterligare. Tidigare forskning menar att det är viktigt att ställa frågor till texten
(Reichenberg& Löfgren, 2014; Taboada & Bianco & Bowerman, 2012). Tengberg (2009)
menar att med hjälp av frågor vidgar eleverna sitt perspektiv, men också att eleverna bidrar
21

till förståelse då de har olika tolkningar och erfarenheter. Pihlgren (2008) menar även hon att
frågor är väsentliga, då eleverna visar sin förförståelse för textens innehåll. Forskaren har
utgått ifrån sokratiska samtal, där det första steget i samtalet är att inleda med en fråga. Ställa
frågor är en av de fyra grundprinciperna utifrån RT modellen, genom ökad träning av
grundprinciperna ökar elevernas läsförståelse (Palinscar & Brown, 1984). Även TSI
(Transactional Strategies Instruction) är en modell som bygger på RT där de fyra
grundprinciperna också är grundstenen, vilket innebär att de också använder sig av att ställa
frågor till texten (Westlund, 2009). Den sista modellen QtA (Questioning the Author) tar
även de upp frågor som en strategi, där deltagarna ska vara kritiska till författaren (McKeown,
Beck & Worthy, 1993).
Det visar sig att det finns mycket forskning som styrker att frågor är en strategi som verkligen
är positivt för läsförståelsen. Eleverna visade att de använde sig av frågor för att komma
vidare i sina textsamtal. När de ställde frågor bidrog det till att deltagarna i textsamtalet var
tvungna att utveckla sina svar, vilket bidrog till att eleverna fick en tydligare och djupare
förståelse för textens budskap. Varga (2015) är en forskare som även hon i samstämmighet
med Reichenberg och Löfgren (2014), Taboada och Bianco och Bowerman (2012) samt
Tengberg (2009) anser att det är av stor vikt att använda sig av frågor i ett textsamtal för att få
en förståelse för textens innehåll. Det hon däremot anser som viktigt är att eleverna och
läraren benämner vilken strategi som används, vilket bidrar till en medvetenhet och ytterligare
en fördjupning för texten. Detta var ingenting som synliggjordes i empirin att eleverna
betonade vilken strategi de använde sig av. Det har antagligen och göra med att eleverna inte
var medvetna om att de använde sig av någon strategi när de samtalade om texten. Frågan
som växer fram är om det är väsentligt att betona vilka strategier som används under ett
textsamtal eller om det väsentliga är att förstå innehållet av uppgiften. Det beror på vad
uppgiften syftar på, i detta fall var uppgiftens syfte att bedriva ett textsamtal för att förstå
textens budskap och inte att eleverna skulle träna på olika strategier. Är det väsentligt att
eleverna tränar sig på strategier, vilket då bidrar till att eleverna fokuserar på strategierna och
inte på textens budskap.
Den fjärde strategin i resultatet visar på att eleverna använder sig av att bygga vidare på
deltagarnas tolkningar och svar. Eleverna hjälpte varandra att förstå texten bättre när de
hjälptes åt att bygga vidare på deltagarnas och sina egna tolkningar och svar. Pihlgren (2008)
är en forskare som skriver fram i det tredje och sista steget från ett sokratiskt samtal att
eleverna förankrar sina svar med sina egna idéer och tolkningar. På så sätt interagerar ny
kunskap med tidigare kunskap. Även Schmidt och Gustavsson (2011) poängterar att
tolkningar görs när ett textsamtal bedrivs, utifrån deltagarnas samtal bidrar det till att eleverna
får ny kunskap utifrån andras tolkningar. Modellen RT (reciprocal teaching) utgår ifrån att
eleverna ska förutspå vad som kan hända i texten, tolkningen som görs är att eleverna behöver
använda sina egna tolkningar för att förutspå vad som kan hända i texten. Detta för att koppla
samman något från texten till sig själva. Den andra modellen TSI (Transactional Strategies
Instruction) visar en tydligare koppling till att deltagarna använder tolkningar i ett textsamtal.
Modellen grundar sig i de fyra grundprinciperna som RT modellen grundar sig i, dock är
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förmågan att tolka och utgå ifrån sina egna erfarenheter något som är utöver de fyra
grundprinciperna.
Eleverna i resultatet bedrev textsamtal utan lärare på grund av att ingen lärare skulle påverka
deras samtal. Denna studie ville ta reda på vilka strategier eleverna använder sig av för att
hjälpa varandra till en god läsförståelse. Eleverna använde sig av fyra strategier för att bedriva
ett textsamtal. Utifrån de tre modellerna från bakgrunden visar de tre samtliga att målet med
modellerna är att eleverna tillslut ska bedriva textsamtal utan lärarens hjälp och stöttning
(Slater & Horstman, 2010; Taube, 2007; McKeown, Beck & Worthy, 1993). RT (reciprocal
teaching), TSI (Transactional Strategies Instruction) och QtA (Questioning the Author) anser
alla att strategierna ska läras ut till eleverna så att de är medvetna om vilka strategier de kan
använda sig av.

Sociokulturellt perspektiv
I textsamtalen sitter eleverna tillsamman med andra elever för att bedriva ett samtal angående
texten de läst utifrån frågor på texten. Detta kopplas till det sociala samspelet som Vygotskij
menar är viktigt för lärande. Det blir svårt att bedriva ett textsamtal individuellt, tillsammans
med andra kan de diskutera men även lära sig av varandra. Inom det sociokulturella
perspektivet finner vi två begrepp för lärande vilka är appropriering och mediering. Dessa två
begrepp synliggörs när eleverna bedriver textsamtal. Mediering innebär att eleverna använder
sig av ett verktyg, vilket i detta fall är språket och kommunikationen. Vidare använder
eleverna sig av appropriering som betyder att eleverna tar till sig kunskap från andra och
bildar en ny kunskap inom ämnet (Säljö, 2013; Säljö, 2015). Detta indikerar på att eleverna
tillsammans lär sig av varandra och med varandra i det sociala samspelet. Det är även viktigt
att förankra Vygotskijs utvecklingszon till arbetet som eleverna arbetar med, vilket innebär att
uppgifterna som eleverna ska jobba med är lite svårare än den nivån eleverna ligger på. I den
närmsta utvecklinszonen ska eleverna ligga i enligt Vygotskij för att tillskansa sig ny
kunskap. Utifrån vad eleverna gjort i textsamtalet bidrar samtliga strategier till att eleverna
angränsar till den närmsta utvecklingszonen. Genom att ställa frågor vill eleverna lär de sig
mer och får på så sätt mer kunskap inom ämnet.

Nackdelar
Att bedriva ett textsamtal är inte alltid positivt utan det finns nackdelar med arbetssättet
också. Forskning visar inte på att det är negativt utifrån att eleverna inte tillskansar sig
läsförståelse utan att det är nackdelar för lärarna. Nackdelarna som forskarna ser det är att det
finns en tidsbrist när eleverna ska bedriva sina samtal men även att lärarnas planering tar
längre tid än själva uppgiften som de ska göra, alltså läggs mindre tid på det väsentliga. Det är
även nivåskillnader på elever vilket kan bidra till att eleverna inte läser i samma takt och att
vissa elever har mer erfarenhet än andra (Eriksson, 2002). Empirin till denna studie indikerar
inte att detta skulle vara en nackdel. Planeringsarbetet tar tid till en början för att det är en ny
uppstart av ett arbete, dock var textsamtalen som eleverna bedrev mer väsentliga än själva
planeringsarbetet. Detta synliggjordes då eleverna förstod textens innehåll och budskap
utifrån de fyra olika strategier som eleverna använde sig av.
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Sammanfattning
I resultatdiskussionen visade det sig att eleverna använder sig av strategier för att bedriva ett
textsamtal, där de hjälper varandra för att nå en bättre läsförståelse. Det finns forskare och
modeller som styrker elevernas anändande av strategier och att det är väsentliga strategier i ett
textsamtal. Eleverna i denna studie har inte utgått ifrån någon viss modell utan har utan att
vara medvetna om det använt sig av olika behjälpliga strategier som antingen grundar sig i
forskning eller i en modell speciellt uttagen för läsförståelse. Dock använder inte eleverna
specifikt en modell eller teori utan de blandar strategierna. Det som visar sig är att eleverna
använder sig av strategier för att hjälpa varandra framåt i textsamtalet men även för en
förbättrad läsförståelse. Det visade sig även att mediering, appropriering och den närmsta
utvecklinszonen var väsentligt vid textsamtal. Det var ingenting som eleverna var medvetna
om under arbetets gång eller efter, detta synliggjordes i elevernas textsamtal.
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7. Slutsats och implikation
Det visade sig i studien att elever omedvetet använder sig av strategier när de bedriver ett
textsamtal mot en bättre läsförståelse. Strategierna som eleverna använde sig av är att ta stöd i
tolkningar och erfarenheter, ställa frågor, bygga vidare på andras tolkningar och svar och
kommunicera. De fyra strategierna genomsyrade elevernas textsamtal där tidigare forskning
överensstämde med tre av strategierna. Kommunicera där eleverna uttryckte sina åsikter var
ingen strategi som tidigare forskning visat. Genom den strategin hjälpte eleverna varandra då
de tog stöd från andras tolkningar och fortsatte att bygga vidare på det svaret utifrån sina egna
idéer och erfarenheter.
Det sociokulturella perspektivet genomsyrar hela studiens arbete, där samtalen i sig kräver ett
socialt samspel. Eleverna bedriver textsamtal tillsammans med varandra i det sociala, vilket
leder samtalen framåt med hjälp av olika strategier. Tillsammans med varandra utvecklas ny
kunskap angående textens budskap och med hjälp av elevernas olika erfarenheter utvecklas ny
kunskap. Därför visar denna studie på att textsamtal är en viktig del inom läsförståelsen. Mina
implikationer tyder på att det är viktigt att låta eleverna diskutera texters innehåll både inom
svensk ämnet men även i andra ämnen. Det visar sig även utifrån tidigare forskning att
eleverna behöver få kunskap om strategier för att kunna bedriva ett samtal, dock visar empirin
och denna studie att elever själva kan bedriva ett textsamtal för att få kunskap om texters
innehåll.
Studien är ett viktigt komplement till andra liknande studier som gjorts då läsförståelse är
någonting som eleverna ska arbeta med. Det är även viktigt att lärare ser vilka strategier
elever använder sig av för att kunna se vart läsförståelsen brister hos eleverna och arbeta
vidare med det. Det är viktigt att eleverna förstår innebörden av texter för att förstå och tolka
olika händelser. Elevers olika erfarenheter bidrar till vilken tolkning eleverna har, det är
därför viktigt att lärare känner till att elever har olika erfarenheter.
Mina egna lärdomar angående studien är att elever använder sig av strategier omedvetet för
att förstå en text djupare. Frågorna bidrar till att eleverna ytterligare funderar och tolkar texten
på olika nivåer, men även att deras erfarenheter påverkar hur de tolkar och förstår texten. Det
som var ljuspunkten var att eleverna inte var rädda att säga sina åsikter vilket förvånade mig
positivt.
Det hade varit av intresse att intervjua verksamma lärare angående deras syn på läsförståelse
och hur de undervisar i ämnet. Något som även är av intresse är att ta reda på vilka strategier
som lärare använder sig av i undervisningen och om textsamtal är något som används för att
eleverna ska bli bättre på läsförståelse.
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